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ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

ΘΔΜΑ: ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΩΝ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΗΑ ΣΑΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΗΩΝ  

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ,  ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο  

Α. ηνπ λ. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

(137 Α΄) 

Β. ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (247 Α΄) 

Γ. ηνπ λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (50 Α΄) 
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Γ.  ην άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (102 Α΄), 

Δ.  ηνπ λ. 3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ) θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (297 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3853/2010 

«Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» (90 Α΄) 

Σ ηνπ λ. 3853/2010 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (90 Α΄) θαη ηδίσο ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4. 

Ε. ηνπ λ. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε» (141 Α) 

Ζ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2859/2000 (248 Α΄) «Κχξσζε Κψδηθα Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο» φπσο ηζρχεη.  

Θ. ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2515/97 (154 Α΄) «Άζθεζε Δπαγγέικαηνο ινγηζηή  

Φνξνηερληθνχ ιεηηνπξγία ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (ΟΔ) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Η. ηνπ λ.δ. 356/1974 «Πεξί Κψδηθνο εηζπξάμεσλ δεκνζίσλ εζφδσλ (ΚΔΓΔ)» (90 Α΄) 

ΗΑ. ηνπ π.δ. 397/1988 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη (185 Α΄) 

ΗΒ. ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 

φξγαλα» (98 Α΄) 

ΗΓ. ηνπ π.δ. 187/ 2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214 Α’) 

ΗΓ. ηνπ π.δ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» 

(154 Α΄) 

ΗΔ. ηεο ππ' αξ. ΤΑΠ/ Φ.19.7/14/380/2010 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία θαη Αξκνδηφηεηεο 

ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ)- Ζιεθηξνληθή Γηεθπεξαίσζε Γηαδηθαζηψλ απφ ηα 

ΔΚΔ» (1561 Β’)  

ΗΣ. ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε αξ. 383/18.1.2010 «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Θενδψξαο Σδάθξε θαη Γεσξγίνπ Νηφιηνπ» (29 Β΄ θαη 60 Β΄) 

ΗΕ. Σεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξ. 46498/13.10.2010 "Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Κσλζηαληίλνπ Ρφβιηα" (1642 

Β΄) 
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ΗΖ. ηεο θνηλήο απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε αξ. 

Γ6Α1142500/26.10/2010 «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηoπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

Γεκήηξην Κνπζειά» (1725 B’) 

ΗΘ. ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε αξηζ. Τ275/ 30.9.2010 «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γεσξγίνπ 

Κνπηξνπκάλε» (1595 Β’) 

2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε γηα ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Μέξνο Α΄ 

Τπεξεζία κηαο ζηάζεο  

 

Άξζξν 1 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δελ εληάζζνληαη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε δελ 

είλαη πξσηφηππε, αιιά πξνέξρνληαη απφ κεηαζρεκαηηζκφ. Δπίζεο δελ εληάζζνληαη εηαηξείεο 

ησλ νπνίσλ ε έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή 

έγθξηζε ή απφθαζε.   

 

 

Άξζξν 2  

Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ηε ύζηαζε Δηαηξεηώλ 

 

1. Χο Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ, νξίδνληαη νη Τπεξεζίεο 

Γ.Δ.ΜΖ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Δπηκειεηήξηα, θαζψο θαη ηα Πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηo 

ζηνηρ. Γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3853/2010 (90 Α),  Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (ΚΔΠ).  
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2. Χο Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ηε χζηαζε Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, θαζψο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ πνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπο 

ζπκθσλείηαη απφ ηα κέξε ή απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

εγγξάθνπ, νξίδεηαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο ν νπνίνο ζπληάζζεη ηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

ζχζηαζεο, εθφζνλ απηφο πιεξνί ηεο πξνυπνζέζεηο  ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 

παξνχζαο.  

 

 

Άξζξν 3 

Τπόρξεα Πξόζωπα γηα ηελ ππνβνιή ηωλ απαηηνύκελωλ εγγξάθωλ ζύζηαζεο 

Δηαηξείαο 

 

1. Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, αηηήζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο θαη 

ινηπά δηθαηνινγεηηθά ππνγξάθνληαη θαη ππνβάιινληαη  ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, απφ 

ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ή απφ εθπξφζσπν 

απηψλ, εθφζνλ έρεη έγγξαθε πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπο (ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι). Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή θαιχπηεη θαη 

ηελ πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζηελ 

Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.  Δπηπιένλ, κε ηελ εμνπζηνδφηεζε παξέρεηαη ε 

εμνπζία ζηνλ εθπξφζσπν λα δψζεη εληνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο λα πξνβεί ζε 

αλαδήηεζε θαη ιήςε  ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Ο εθπξφζσπνο ησλ ηδξπηψλ ππνγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ 

λφκν αηηήζεηο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο θαηαβνιέο ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ή/θαη ησλ ηδξπηψλ. Οη απνδείμεηο 

πιεξσκήο,  εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

θαηαβνιή.  

2. Ζ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνπο 

ηδξπηέο ή απφ ηνπο έρνληεο εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

3. Οη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο ή ν εθπξφζσπνο απηψλ κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο νξίδνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ην 

κέξνο ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξεηψλ (Γ.Δ.Κ..Δ.), φπσο απηφ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3853/2010,  ν Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ θαη ηπρφλ 
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άιια  εηζπξαρζέληα πνζά, ηα νπνία επηζηξέθνληαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο δελ νινθιεξσζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.  

4. Δάλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έρνπλ πξνζέιζεη φινη νη ηδξπηέο, δειψλεηαη εγγξάθσο 

έλαο εμ απηψλ σο εθπξφζσπνο (ππόδεηγκα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι) κε ηνλ νπνίν 

επηθνηλσλεί ε Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, εθφζνλ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά 

πάζρνπλ ή είλαη ειιηπή, ή απαηηείηαη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία. Ο εθπξφζσπνο νθείιεη ζηελ ηαζζφκελε πξνζεζκία λα πξνζθνκίζεη ηα αηηεζέληα 

έγγξαθα θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο.  

 

Άξζξν 4 

Πξνζθνκηδόκελα Έγγξαθα γηα ηε ζύζηαζε Δηαηξεηώλ 

1. Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο θαη ηελ εγγξαθή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία 

Μηαο ηάζεο απφ ηνπο ηδξπηέο/ αηηνχληεο ή εθπξφζσπν απηψλ ηα αθφινπζα έγγξαθα 

(ππόδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι): 

Α. Γηα ηνπο ηδξπηέο θπζηθά πξφζσπα  

Αα. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα γηα έιιελεο ππεθφνπο, ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην γηα ππεθφνπο 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ, δηαβαηήξην γηα ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ, θαζψο θαη άδεηα 

δηακνλήο, εθφζνλ δηακέλνπλ ζηε ρψξα. Δάλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πξνζέξρεηαη 

εθπξφζσπνο ησλ ηδξπηψλ, ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη θαη ζε επηθπξσκέλν 

θσηνηππηθφ αληίγξαθν.   

Αβ. Άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλ πξφθεηηαη 

γηα  ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ.,πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ σο νκφξξπζκα κέιε ζε Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ. ή  ζα νξηζηνχλ σο δηαρεηξηζηέο ζε Δ.Π.Δ., θαζψο θαη σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ζε 

Α.Δ. 

Αγ. πκπιεξσκέλα έληππα «Γήισζε Απφδνζεο Α.Φ.Μ/κεηαβνιήο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ» 

(Μ1)  θαη «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ» (Μ7), φπνπ απαηηείηαη, γηα ηε ρνξήγεζε 

ΑΦΜ ζηνπο ηδξπηέο, εθφζνλ απηνί δελ δηαζέηνπλ.  

Β.  Γηα ηνπο ηδξπηέο λνκηθά πξφζσπα εκεδαπήο: 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Βα. Αθξηβέο αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

Ββ. Γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο Δ.Π.Δ., εθφζνλ ν εθπξφζσπφο ηνπο γηα ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είλαη πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θαη ε 

εηαηξεία πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, απαηηείηαη εηδηθφ 

πιεξεμνχζην. Δάλ ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, αξθεί 

εμνπζηνδφηεζε πνπ θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

εηαηξείαο, αλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηή ζην θαηαζηαηηθφ ή πξνθχπηεη απφ απφθαζε 

ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. 

Βγ. Γηα ηηο Δ.Π.Δ. απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

ππφ ζχζηαζε εηαηξεία. 

Βδ. Γηα ηηο ΑΔ πξνζθνκίδνληαη ηα ΦΔΚ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα ζπκκεηνρή ηεο ΑΔ 

ζηελ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία. 

Γ. Γηα ηνπο ηδξπηέο λνκηθά πξφζσπα αιινδαπήο 

Γα. Καηαζηαηηθφ πνπ θέξεη ζθξαγίδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο 

ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961  (apostilΗe) επίζεκα κεηαθξαζκέλν ή, εθφζνλ ε ρψξα 

πξνέιεπζεο δελ έρεη πξνζρσξήζεη ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε, ζεσξεκέλν απφ πξνμεληθή 

αξρή.  

Γβ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ 

χπαξμε ηεο εηαηξείαο. 

Γγ. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα. 

Γδ. πκπιεξσκέλα, απφ ηνλ ππφρξεν, ηα έληππα «Γήισζε έλαξμεο/κεηαβνιήο 

εξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ3,  θαη «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνχκελνπ» Μ7, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί ΑΦΜ. 

Γ. Λνηπά Γηθαηνινγεηηθά: 

Γα. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

πξνζσπηθή εηαηξεία πνπ ζπζηήλεηαη ζε Πηζηνπνηεκέλν ΚΔΠ ή ζε Τπεξεζία Μηαο 
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ηάζεο. Ζ πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή δελ απαηηείηαη 

φηαλ ε ζχζηαζε γίλεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πνπ ελεξγεί σο Τπεξεζία Μηαο 

ηάζεο. 

Γβ. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο γίλεηαη κε εθπξφζσπν, εμνπζηνδφηεζε ησλ ηδξπηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπο.  

Γγ. Δθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ηξαπεδηθή θαηάζεζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ γηα ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εγγξαθή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13,  ηα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ηεο ηξάπεδαο. 

Γδ. Θεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ κηζζσηήξην, ή επίζεκν αληίγξαθν ηίηινπ 

θπξηφηεηαο ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 πεξί δσξεάλ 

παξαρψξεζεο ρξήζεο γηα ηελ έδξα ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξαρσξνχληνο 

Δ. Έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε επζχλε ηνπ ππνρξένπ, γηα ηελ ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηελ 

εηαηξεία κεηά ηε ζχζηαζή ηεο.  

Δα. «Γήισζε έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ3 

Δβ. «Γήισζε δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο» Μ6, φπνπ απαηηείηαη 

Δγ. «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνχκελνπ» Μ7 

Δδ. «Γήισζε Μειψλ Με Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ8, φπνπ απαηηείηαη 

Σα έληππα δειψζεσλ (Μ), είλαη δηαζέζηκα ζε εθηππψζηκε κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ 

νπνία κπνξνχλ νη ηδξπηέο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο.  

2. Ζ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο πξνβαίλεη ζε έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλα,  παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή αληηθάζεηο 

ή ηα ζηνηρεία ηνπο δελ είλαη επθξηλή, ηάζζεη πξνζεζκία δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ, θαη 

εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζηηο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 θαη παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

3853/2010. 

 

Άξζξν 5 

Παξαρώξεζε Δληνιήο πξνο ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο- 

Τπνβνιή Αηηήζεωλ – Πιεξωκή Γξακκαηίνπ Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο 

1. Οη αηηνχληεο ηε ζχζηαζε εηαηξείαο θαη θαηαρψξηζε απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, ή ηξίην πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν γη’ απηφ, ζπκπιεξψλνπλ θαη θαηαζέηνπλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

έγγξαθε εληνιή (ππνδείγκαηα 3 & 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι) πξνθεηκέλνπ ε Τπεξεζία Μηαο 

ηάζεο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ λ. 3853/2010. Με ηελ ρνξήγεζε ηεο εληνιήο ηεθκαίξεηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ 

ηδξπηψλ ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο 

ηάζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. Ζ σο άλσ εληνιή, πεξηιακβάλεη θαη ελζσκαηψλεη ηηο αθφινπζεο αηηήζεηο:    

α. Αίηεζε πξνειέγρνπ Δπσλπκίαο θαη Γηαθξηηηθνχ Σίηινπ θαη Καηαρψξεζεο απηψλ ζην 

Δπηκειεηήξην 

β. Αίηεζε Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην  θαη  

γ. Αίηεζε Καηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 

δ. Αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, ζηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο 

πνπ δελ δηαζέηνπλ θαη ζηελ εηαηξεία κεηά ηε ζχζηαζή ηεο  

ε. Αίηεζε ρνξήγεζεο Αληίγξαθνπ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ησλ ηδξπηψλ, εθφζνλ δελ 

πξνζθνκίδεηαη 

ζη. Αίηεζε ρνξήγεζεο Αληηγξάθνπ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ησλ εηαίξσλ απφ ΗΚΑ – 

ΔΣΑΜ θαη ΟΑΔΔ, εθφζνλ απαηηείηαη θαη δελ πξνζθνκίδεηαη 

δ. Αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή  ησλ εηαίξσλ (Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο πνπ δηαζέηνπλ πνζνζηφ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο άλσ ηνπ 3%, ζηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία.   
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2. Αθνινχζσο θαηαβάιιεηαη ην Γξακκάηην Κφζηνπο χζηαζεο ηεο Δηαηξείαο,  θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή 

απφδεημε πιεξσκήο. Σν Γξακκάηην Κφζηνπο χζηαζεο ηεο Δηαηξείαο δελ επηζηξέθεηαη.  

 

Άξζξν 6 

Πξνέιεγρνο Δπωλπκίαο – Πξνέγθξηζε Υξήζεο 

1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Γ.Δ.ΜΖ, πξνβαίλεη ειεθηξνληθά ζε 

Πξνέιεγρν θαη Πξνέγθξηζε Υξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο ππφ 

ζχζηαζεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε  ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5  θαη 5 α πεξ. γ΄ ηνπ λ. 1089/1980 (261 Α΄), φπσο απηά 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 8 θαη ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2941/2001 (201Α΄), 

αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο ππφ 

ζχζηαζεο εηαηξείαο πξνζθξνχεη ζε πξνγελέζηεξε θαηαρψξεζε, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ηδξπηέο ή  ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή ην εμνπζηνδνηεκέλν ηξίην 

πξφζσπν, πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο θαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απηφ είλαη ηδησηηθφ έγγξαθν θαη έρεη ήδε ζπληαρζεί.  

2. Ζ επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο δεζκεχεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο, απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 

3853/2010.  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δέζκεπζεο παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ  παξάγξαθν 3 ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 3853/2010.  

3. Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε παχζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο θαη ηελ απνδέζκεπζε ηεο 

επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. Γηα ηελ εθ λένπ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο 

απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ.                                                                                              

 

Άξζξν 7 

Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα  – Δγγξαθή  ζηνλ ΟΑΔΔ 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ειέγρεη εάλ νη ηδξπηέο είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο 

Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο εμήο: α) ειεθηξνληθά κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ή β) εθφζνλ απηφ δελ 

είλαη ηερληθά εθηθηφ, κε απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο  ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο – Αίηεζεο  

(ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) πξνο ην θαηά ηφπν αξκφδην, κε βάζε ηελ δεισζείζα έδξα 

ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο, Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ. 

2. Ζ απάληεζε φηη νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΔ ηδξπηέο είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη παξέρεηαη 

ζηελ α΄ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο  άκεζα ειεθηξνληθά απφ ην κεηξψν, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1  ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ απνζηέιιεη 

κε ηειενκνηνηππία έγγξαθν κε ην νπνίν πηζηνπνηεί  φηη ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο 

(ππόδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ),  θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2084/1992 (163 

Α΄ ), φπσο ηζρχεη, (ππόδεηγκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηδξπηέο, ε νπνία 

ηζρχεη γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη  ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ Γ.Ο.Τ. Ζ 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά εληφο ηεο εκέξαο ή ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα θάπνηνλ απφ 

ηνπο ηδξπηέο, ε Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, δεηά  

απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδξπηή ή ηνλ εθπξφζσπν απηνχ λα κεηαβεί ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΟΑΔΔ 

θαη λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. 

4. Αλ απαηηείηαη ε αζθάιηζε ησλ εηαίξσλ ζηνλ ΟΑΔΔ, ε Τπεξεζία Μηαο  ηάζεο  αηηείηαη πξνο ην 

αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ ηελ εγγξαθή ηνπο, ,  θαη ηελ έθδνζε Αξηζκνχ Μεηξψνπ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ (ππόδεηγκα  1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 

5. Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηνλ ΟΑΔΔ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ρξφλν πνπ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ν ηδξπηήο ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνλ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηπρφλ είρε αζθαιηζηεί ζηνλ ΟΑΔΔ θαηά παξειζφλ θαη ηνλ ΑΜΚΑ, εθφζνλ 

δηαζέηεη  

6. Οη ηδξπηέο, θπζηθά  ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηήζνπλ  νκφξξπζκε, 

εηεξφξξπζκε ή ΔΠΔ, εθφζνλ έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο  Α έσο θαη Γ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΑ 

Φ21/116/2000 (839 Β΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  ΤΑ Φ21/156/2001 (287 Β΄), ππνβάιινπλ  
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πξνο ην ΗΚΑ- ΔΣΑΜ, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο, αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν, εθφζνλ είλαη 

ηερληθά εθηθηφ, πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 

Φ11321/24535/1580/02.12.2003 (1831 Β΄) (ππόδεηγκα 5 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ). Οη ηδξπηέο, πνπ 

δελ έρνπλ ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 

ζηελ ππεξεζία Μίαο ηάζεο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο.  

7. Οη ηδξπηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΤΑ Φ11321/26586/1706/05.12.2003 (1818Β΄ ), 

φπσο ηζρχεη, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν.  

8. Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ρνξεγείηαη απφ ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο εκέξαο ή ην 

αξγφηεξν ηελ επνκέλε απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο.  

9. Αξκφδην ππνθαηάζηεκα γηα ηελ έθδνζε θαη ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο είλαη ην Τπνθαηάζηεκα ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα 

ηεο επηρείξεζεο ή εθείλνπ ηνπ ηφπνπ πνπ αζθείηαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αλ δελ νξίδεηαη ε 

έδξα. Γηα νηθνλνκνηερληθά έξγα ηνπ άξζξνπ 8 πεξ 5 γ, ε θαη ζη ηνπ Α.Ν. 1846/51 (179 Α΄), φπσο 

ηζρχεη, αξκφδην είλαη ην Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΤΑ Φ 21/116/2000 (839 Β΄), φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ Φ 

21/156/20.03.2001 (287 Β΄). ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ρνξεγείηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ, ζε πηζηνπνηεκέλνπο εξγνδφηεο ή θνξείο, ή πξνζσξηλά κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο αξκφδηνο γηα ηελ ρνξήγεζε είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Δθαξκνγψλ 

ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ ( Απφθ. Γηνηθεηή ΗΚΑ 090/4/2.8.2005, 1138Β΄). 

10. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ε Τπεξεζία Μηαο 

ηάζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, δεηά  γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδξπηή λα 

κεηαβεί ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο.  

 

Άξζξν 8 

Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα  – Υνξήγεζε ΑΦΜ ζηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο    

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο αηηείηαη ηειεθσληθά, κέζσ πηζηνπνηεκέλεο ηειεθσληθήο γξακκήο, 

ειεθηξνληθά  ή αθφκε θαη κε ηειενκνηνηππία ηε ρνξήγεζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα θάζε 

έλαλ απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

ρνξήγεζή ηεο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, 

ηάζζεη πξνζεζκία έσο θαη δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ εληφο ησλ νπνίσλ πξνζθνκίδεηαη ε 

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αθνχ ηαθηνπνηεζνχλ ηπρφλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο.  

2. Αλ ν ηδξπηήο, εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν δελ 

δηαζέηεη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ν ίδηνο ή ν 

εθπξφζσπφο ηνπ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο: 

α. Δάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, έληππν «Γήισζε απφδνζεο ΑΦΜ/κεηαβνιήο 

αηνκηθψλ ζηνηρείσλ» Μ1 θαη «Γήισζε ζρέζεσλ θνξνινγνχκελνπ»  Μ7, φπνπ απαηηείηαη, ηα 

νπνία απνζηέιινληαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κε 

ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθά κέζα. 

ηε ζπλέρεηα, ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκεξνκελία απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απνδίδεη ΑΦΜ θαη απνζηέιιεη, κε ηειενκνηνηππία ηε βεβαίσζε 

απφδνζεο Α.Φ.Μ. ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Δάλ ε απφδνζε ΑΦΜ γίλεηαη ειεθηξνληθά 

κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, ην ΑΦΜ απνδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη 

δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο.  

β. Δάλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν θαηαρσξνχληαη θαη απνζηέιινληαη 

ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα ζηνηρεία ησλ εληχπσλ «Γήισζε 

έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ3, θαη «Γήισζε ζρέζεσλ 

θνξνινγνχκελνπ» Μ7. 

Ο ΑΦΜ ζηα κέιε/εηαίξνπο αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα απνδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ειεθηξνληθά θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο.  

3. Οη ηδξπηέο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ή ν εθπξφζσπνο απηψλ ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ 

δήισζε Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (ΦΚ), ε νπνία απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Άιισο, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, ηα ζηνηρεία 

ηεο δήισζεο θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαη απνζηέιινληαη 

ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



4.  Αλ ε απνζηνιή ηεο Γήισζεο Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ γίλεηαη κε 

ηειενκνηνηππία, ν έιεγρνο ηεο δελ δηαθφπηεη ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη απφδνζεο ΑΦΜ ηεο 

εηαηξείαο θαη δελ απαηηείηαη ε απνζηνιή νπνηαζδήπνηε έγθξηζεο ή βεβαίσζεο πξνο ηελ 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο.  

5. Σελ  επζχλε γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη γηα ηελ νξζή 

ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θέξνπλ νη δεινχληεο. Ο πξσηφηππεο δειψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ 

θάθειν ηεο εηαηξείαο θαη κπνξνχλ λα δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

 

Άξζξν 9 

ύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ύζηαζεο- Πιεξωκέο 

1. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 έσο 8 ηεο παξνχζαο αλ 

πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί εηαηξεία πνπ απφ ηνλ λφκν απαηηείηαη ή ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα γίλεη κε 

ηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο, ν ζπκβνιαηνγξάθνο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο Τπεξεζία 

Μηαο ηάζεο, πξνβαίλεη ζηε ζχληαμή ηεο.  

2. Αθνινχζσο, γίλεηαη ε είζπξαμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, 

ησλ θάησζη πνζψλ: 

α) Σέινπο θαηαρψξηζεο Γ. Δ. ΜΖ 

β) Κφζηνπο εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 

γ) Δηζθνξάο ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ 

δ) Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 

ε) Γηθαηψκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ, εθφζνλ απαηηείηαη 

ζη) ηπρφλ άιιεο θαηαβνιέο πνπ απαηηνχληαη     

θαη ρνξεγείηαη αλαιπηηθή απφδεημε πιεξσκήο.   

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Άξζξν 10 

Καηαρώξεζε ηεο Δηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ     

1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, θαηαρσξεί ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη ην θαηαζηαηηθφ απηήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, ην νπνίν ρνξεγεί ηνλ αξηζκφ 

Γ.Δ.ΜΖ θαη επηζηξέθεη ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν απηφλ θαζψο θαη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ 

Καηαρψξεζεο. 

2. Ζ αλσηέξσ θαηαρψξεζε, γηα ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., αλαθνηλψλεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ή ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ, κε αλαθνίλσζε πνπ ζπληάζζεη ν ζπκβνιαηνγξάθνο 

(ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ). 

3. Αλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920 (37 Α΄), φπσο ηζρχεη, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο 

απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ή, εθφζνλ δελ 

είλαη ηερληθά εθηθηφ, κε επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν ζην αξκφδην Σκήκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία 

ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη λα εθδψζεη ηηο απαηηνχκελεο εγθξηηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ηηο νπνίεο θνηλνπνηεί απζεκεξφλ ειεθηξνληθά, κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, 

ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαηαρψξηζεο ζην ΓΔΜΖ πξνθεηκέλνπ 

απηή λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.     

 

Άξζξν 11 

Υνξήγεζε ΑΦΜ ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία θαη ινηπέο εγγξαθέο 

   Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο αθνχ πξνβεί ζηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο ζην ΓΔΜΖ:  

α. Αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ν ζπκβνιαηνγξάθνο, πνπ ιεηηνπξγεί σο Τπεξεζία Μηαο 

ηάζεο ζπληάζζεη αλαθνίλσζε γηα ηε ζχζηαζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ (ππόδεηγκα 2 θαη 3 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ), ηελ νπνία απνζηέιιεη ειεθηξνληθά, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

κε ηειενκνηνηππία πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο ζην Σεχρνο 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ – Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.  

Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ρνξεγεί 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Κσδηθφ Αξηζκφ Γεκνζίεπζεο (ΚΑΓ) θαη ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά, κε απηνκαηνπνηεκέλν 

ηξφπν ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή κε ηειενκνηνηππία ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

(ππόδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ)  

β. Απνζηέιιεη πξνο ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ, έληππν αλαγγειίαο 

εγγξαθήο ή επαλεγγξαθήο, γηα φζνπο εηαίξνπο/ κεηφρνπο δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 

ΟΑΔΔ, θαζψο θαη βεβαίσζε φηη θαηαβιήζεθε ην δηθαίσκα εγγξαθήο (ππόδεηγκα 4 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ). Με ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ, ν ΟΑΔΔ εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή ησλ 

απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ή ηελ 

επαλεγγξαθή ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ θαη ηνπο απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. Αλ νη εηαίξνη/κέηνρνη  δελ δηαζέηνπλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο πξνο ηνλ ΟΑΔΔ, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζή ηνπ.  

γ. Γηαβηβάδεη ειεθηξνληθά  ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3853/2010 (90 Α΄), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο Γήισζεο έλαξμεο/κεηαβνιήο 

εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ (έληππν Μ3), ηεο Γήισζεο ζρέζεσλ θνξνινγνπκέλνπ 

(έληππν Μ7), ηεο Γήισζεο κειψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ (έληππν Μ8), φπνπ απαηηείηαη, θαη 

ηεο Γήισζεο δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο (έληππν Μ6), φπνπ απαηηείηαη, γηα ηε ρνξήγεζε 

ΑΦΜ ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία. Ο ΑΦΜ απνδίδεηαη άκεζα απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Οη Γειψζεηο παξακέλνπλ θαη 

θπιάζζνληαη ζηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ή ζην Σκήκα 

Γ.Δ.ΜΖ θαη κπνξνχλ λα δηαβηβάδνληαη πξσηφηππεο ή αληίγξαθα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

θαηφπηλ αηηήκαηνο.  

δ. Απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία αίηεκα εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζηα Μεηξψα 

ηνπ αξκφδηνπ επηκειεηεξίνπ (ππόδεηγκα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ).  Σν Δπηκειεηήξην 

απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά, κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ή κε ηειενκνηνηππία ζηελ 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζηα ζρεηηθά Μεηξψα (ππόδεηγκα 

6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ).  

δ. Καηαρσξεί ηνλ ΑΦΜ ηεο λενζπζηαζείζαο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ θαη αλαξηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο πεξ. α ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηνλ ζρεηηθφ ΚΑΓ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ΓΔΜΖ. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Άξζξν 12 

Υνξήγεζε βεβαίωζεο ζύζηαζεο – Γηαβίβαζε εγγξάθωλ 

1. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 

5 έσο 11 ηεο παξνχζαο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ρνξεγεί αηειψο βεβαίσζε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε θαη ην απνηέιεζκα ην νπνίν είραλ (ππόδεηγκα 

7 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ). Δηδηθφηεξα ζηε βεβαίσζε θαη’ ειάρηζηνλ αλαθέξνληαη: Ζ 

εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξηθή κνξθή απηήο, ε επσλπκία θαη ν  δηαθξηηηθφο 

ηίηινο ηεο, ν αξηζκφο ΓΔΜΖ θαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο Καηαρψξεζεο, ν ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο θαη 

ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηα ζρεηηθά κεηξψα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ ή ΔΠΔ ζηελ βεβαίσζε αλαθέξεηαη θαη ν ΚΑΓ ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ.  

2. Αθνινχζσο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηελ 

εθδνζείζα βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα 

Πξσηνδηθεία γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο ΔΠΔ θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηηο Α.Δ., ελψ 

εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπο αθνινπζεί θαη ε δηαβίβαζε 

έληππνπ αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Οκνίσο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο,  

δηαβηβάδεη εληφο δεθαπέληε εξγάζηκσλ (15) εκεξψλ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ηνλ 

πιήξε θπζηθφ θάθειν απηήο, ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ  ή ζηελ θαηά ηφπν, κε βάζε ηελ έδξα ηεο 

εηαηξείαο, αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Δθφζνλ ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο είλαη 

ζπκβνιαηνγξάθνο, ν θπζηθφο θάθεινο πνπ δηαβηβάδεηαη πεξηιακβάλεη απιφ αληίγξαθν ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ ζ’ απηφ εγγξάθσλ θαη πξσηφηππα ηα ινηπά 

έγγξαθα θαη δειψζεηο.  

 

Άξζξν 13 

Γηαδηθαζία Πιεξωκώλ   

 

1. Ζ θαηαβνιή ησλ πνζψλ ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο, ηνπ ΦΚ, ησλ 

δηθαησκάησλ εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ, θαζψο θαη ινηπψλ πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή 

γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξεία,  γίλεηαη ηνηο 

κεηξεηνίο ή εάλ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.500 € κε ηξαπεδηθή επηηαγή, ή κε 
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θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

Γ.Δ.ΜΖ. θαη πξνζθφκηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ηεο Σξάπεδαο. Δθφζνλ ππάξρεη ε 

ηερληθή δπλαηφηεηα, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθψλ ή/θαη ηειεθσληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ (web  ή/θαη phone banking),  πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο ή θαη 

δηαηξαπεδηθά.   

2. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία γίλεηαη ζηελ ίδηα, εθδίδεη εηο δηπινχλ 

απφδεημε είζπξαμεο, ζηελ νπνία εθηφο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ είζπξαμεο αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά θαη ηα επηκέξνπο πνζά, θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη απηψλ. Σν πξψην ζηέιερνο ηεο 

απφδεημεο δίδεηαη ζηνλ θαηαβάιινληα, ελψ ην αληίγξαθν παξακέλεη θαη θπιάζζεηαη ζηνλ 

θάθειν ηεο εηαηξείαο γηα δέθα (10) έηε.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ νινθιεξσζεί γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη 

ζην πξφζσπν ησλ εηαίξσλ θαη δελ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΖ, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, εθηφο ηνπ Γξακκαηίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξείαο. Ζ επηζηξνθή 

ηνπ πνζνχ γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα 30 εκεξψλ, ε νπνία άξρεηαη απφ ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε εκέξα πνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ζεξαπείαο ησλ ειιείςεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 

ηνπ αξ. 5, παξ. 3 ηνπ αξ. 6 θαη παξ. 3 ηνπ αξ. 7 ηνπ λ. 3853/2010.   

4. Σα πνζά ηα νπνία θαηαβάιινληαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζηελ Τπεξεζία 

Μηαο ηάζεο θαη έρνπλ εηζπξαρζεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν ηελ 

επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο ή εθφζνλ ε 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο είλαη ζπκβνιαηνγξάθνο, απφ ηνλ ίδην, ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο 

ηνχην ππάιιειν απηψλ, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.  

 

Άξζξν 14 

Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο  

θαη ινηπά θόζηε. 

Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε ησλ αθφινπζσλ πνζψλ: 

1. Γξακκάηην Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξείαο, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα 

ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

πελήληα (50) επξψ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα (70) επξψ γηα 
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ηηο Δ.Π.Δ. θαη ΑΔ. Αλ νη ηδξπηέο είλαη πιένλ ησλ ηξηψλ (3), ην χςνο ηνπ Γξακκαηίνπ Κφζηνπο 

χζηαζεο Δηαηξείαο πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε (5) επξψ γηα θάζε επηπιένλ ηδξπηή.   

2. Σέινο θαηαρψξεζεο Γ.Δ.ΜΖ, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 13 ηνπ λ. 3853/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα (10) επξψ, θαη 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα γηα θάζε θαηαρψξεζε ή κεηαβνιή ζην Γ.Δ.ΜΖ.  

3. Κφζηνο εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2081/1992 (154 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ 

λ.3419/2005 (297 Α΄).  

4. Σέινο ππέξ ηακείνπ Ννκηθψλ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξ. ββ ηνπ εδ. ηζη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ. 4114/1960 (164 Α΄), φπσο ηζρχεη, αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ πέληε ηνηο ρηιίνηο (5%ν ) επί ηνπ θεθαιαίνπ ησλ νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ 

εηαηξεηψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ.  

5. Σέινο ππέξ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ, ην νπνίν γηα ηε ζχζηαζε 

νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ κε θεθάιαην απφ 586,94 € θαη άλσ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 1% επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Δπηπιένλ εηζπξάηηεηαη 

ραξηφζεκν 3,6% επί ηνπ αλσηέξσ 1%. Δάλ ην θεθάιαην είλαη έσο 586,94 € εηζπξάηηεηαη 

κφλν πνζφ 5,80 €. Γηα ηε ζχζηαζε Δ.Π.Δ., αλεμαξηήησο χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ εηζπξάηηεηαη 

πνζφ 5,80€, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 273/95, (155 Α΄). 

6.  Γηα ηε ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηέινο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1%ν  επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 

7. Σέινο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ θαη απνζπαζκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 

13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3853/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ ηξηψλ (3) επξψ 

πιένλ πελήληα ιεπηψλ (0,50) γηα θάζε ζειίδα. Δθφζνλ ην αληίγξαθν ή ην απφζπαζκα 

ρνξεγείηαη ειεθηξνληθά δελ θαηαβάιιεηαη πξφζζεην ηέινο αλά ζειίδα.    

8. Σέινο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λ. 2853/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ  ηξηψλ (3) επξψ.  
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9. Σέινο γηα ηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ θαη 

απηνδχλακεο αλάθιεζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ, γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην 

Γ.Δ.ΜΖ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ δεθαπέληε (15) επξψ εηεζίσο. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρνξήγεζε 

θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 

παξνχζαο.  

10. Σα ηέιε ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8  ηνπ παξφληνο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Σα ηέιε ηεο 

παξαγξάθνπ 7 απνδίδνληαη θαηά ην πάγην πνζφ ηνπο ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 

(Κ.Δ.Δ.) θαη θαηά ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ζειίδα ζηελ Τπεξεζία πνπ ρνξεγεί ην 

απφζπαζκα ή ην αληίγξαθν. Δθφζνλ ηα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ρνξεγνχληαη 

ειεθηξνληθά, ην ηέινο πεξηέξρεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ Κ.Δ.Δ. Σν ηέινο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 

ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ παξφληνο, πεξηέξρεηαη 

εμ νινθιήξνπ ζηελ Κ.Δ.Δ.   

11. Σα ηέιε, θαζψο θαη ηπρφλ άιια πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, επηκεξίδνληαη θαη απνδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επηηπρή θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Ζ θαηαβνιή γίλεηαη κε 

ρξέσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ 

απνζηέιιεη ειεθηξνληθά πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηξηκεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα εηζπξαρζέληα πνζά, ε εκεξνκελία είζπξαμεο, 

θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο θαηαβάιινπζαο εηαηξείαο:  

α. Όλνκα θαη ε επσλπκία    

β. Ννκηθή Μνξθή  

γ.  ΑΦΜ  

δ. Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ  

ε. Κεθάιαην   
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ζη. Δηδηθά γηα ηνλ ΟΑΔΔ, ηα νλφκαηα θαη ΑΦΜ ησλ εηαίξσλ γηα ηνπο νπνίνπο εηζπξάρζεθε 

δηθαίσκα εγγξαθήο  

 

 

Μέξνο Β΄  

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα  Γ.Δ.ΜΖ θαη Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο 

 

Άξζξν 15 

Γηαβίβαζε ζηνηρείωλ  

1. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο δηαζπλδέεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ Βάζε 

Γεδνκέλσλ θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γ.Δ.ΜΖ, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλεί εμ 

απνζηάζεσο ειεθηξνληθά θαη λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ,  ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ηηο 

Πεξηθέξεηεο, ηα Γηθαζηήξηα, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο γηα ηελ ζχζηαζε εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο  λ. 3419/2005 θαη λ. 3853/2010. 

Γηα ηελ ζχλδεζε θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ηεξνχληαη νη δηεζλείο, επξσπατθέο θαη 

εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

δηαβηβαδφκελσλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη κε θξππηνγξαθεκέλν 

θαη αζθαιή ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην Πιαίζην  

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 

3731/2008 (263  Α΄) θαη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ησλ δηαζπλδεφκελσλ ππεξεζηψλ. 

2. Ζ δηαβίβαζε  ζηνηρείσλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ Μηαο ηάζεο θαη ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, 

δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη θαη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 2672/1998 (290 Α΄) «Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» θαη ην π.δ. 342/2002 (284 Α΄) «Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ θαη Ο.Σ.Α ή κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ελψζεσλ θπζηθψλ 
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πξνζψπσλ». Ζ δηαβίβαζε ζηνηρείσλ κε ηα  αλσηέξσ κέζα γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

αδπλακίαο δηαζχλδεζεο  ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο κε άιια δεκφζηα κεηξψα. 

 

Άξζξν 16 

Γηαδηθηπαθόο Σόπνο Γ.Δ.ΜΖ 

1. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.ΔΜΖ ηεξεί ηνλ Γεκφζην Γηαδηθηπαθφ ηφπν Γ.Δ.ΜΖ, ζηνλ νπνίν 

δεκνζηεχεηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχζηαζε εηαηξηψλ θαη ηε 

δεκφζηα ρξήζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.  

2. ην δηαδηθηπαθφ ηφπν Γ.Δ.ΜΖ δεκνζηεχνληαη ην Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ θαη ε Μεξίδα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3853/2010, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

εηαηξηψλ πνπ ππφθεηληαη εθ ηνπ λφκνπ ζε δεκνζηφηεηα. 

3. ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν Γ.Δ.ΜΖ αλαξηψληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο Μηαο 

ηάζεο, φπσο ελδεηθηηθά:  

α. ε δηεχζπλζε, νη ψξεο ππνδνρήο θνηλνχ, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, 

ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), θαη νη ηξφπνη πιεξσκήο πνπ θάζε κία απ’ απηέο 

ππνζηεξίδεη. Οη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη κε γεσγξαθηθά 

θξηηήξηα, θαζψο θαη κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα λα 

ζπζηήλνπλ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα αλαξηψληαη φζνλ αθνξά ηνπο πκβνιαηνγξάθνπο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ησλ πκβνιαηνγξαθηθψλ πιιφγσλ.  

β. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπζηήζνπλ εηαηξεία κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Μηαο ηάζεο, 

θαζψο  θαη ηα θφζηε ζχζηαζεο αλά εηαηξηθφ ηχπν.  

γ. θαλνληζκνί, εγθχθιηνη θαη απνθάζεηο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ  Δπνπηηθνχ 

πκβνχιηνπ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο εηαηξεηψλ θαη ηηο 

θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ.  

4. ην δηαδηθηπαθφ ηφπν Γ.Δ.ΜΖ ηεξείηαη ινγηζκηθφ πνπ ε ρξήζε ηνπ είλαη ειεχζεξε θαη 

δσξεάλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ην αθξηβέο θφζηνο 
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ζχζηαζεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3853/2010, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εηαηξείαο θαη 

ην θεθάιαην απηήο. 

5. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο Γ.Δ.ΜΖ. Δηδηθά γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

παξφληνο, νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ πκβνιαηνγξαθηθψλ πιιφγσλ γηα ηα  ΚΔΠ θαη ηνπο 

ζπκβνιαηνγξάθνπο αληίζηνηρα, θαζψο θαη απφ ηα Δπηκειεηήξηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο. 

6. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή δηαζχλδεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

κε ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ηνπ Γ.Δ.ΜΖ θαη ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο γηα ηελ παξνρή 

ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ.     

 

Άξζξν 17  

Αζθαιήο Πξόζβαζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γ.Δ.ΜΖ θαη Τπεξεζίαο Μηαο 

ηάζεο 

1. Ζ πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γ.Δ.ΜΖ θαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  

Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο γίλεηαη, ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ζε θξππηνγξαθεκέλε θαη αζθαιή ζχλδεζε. Γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

αλσηέξσ  ζπζηήκαηα απαηηείηαη ε ρνξήγεζε απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ θσδηθνχ 

ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο, νη νπνίνη είλαη πξνζσπηθνί θαη ρνξεγνχληαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Οη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο θαη νη ππφινηπεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα  ζπζηήκαηα, φηαλ απηή 

πξνβιέπεηαη, ππνβάιινπλ έγγξαθε αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία, ηελ ηδηφηεηα 

θαη ηελ ζέζε ησλ ππαιιήισλ πνπ δεηνχλ λα νξηζηνχλ σο εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο.  Σν 

δεχγνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ ρνξεγείηαη ζε θάζε ρξήζηε είλαη 

κνλαδηθφ θαη ζπλδέεηαη καδί ηνπ κνλνζήκαληα. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο, νθείιεη λα 

ηεξεί ηελ κπζηηθφηεηα ησλ θσδηθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε θαηαρψξεζε, κεηαβνιή 

θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ δηελεξγείηαη κε ηνπ θσδηθνχο πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. Ζ 

απφδνζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (θσδηθφο ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο) ζηνπο ρξήζηεο 
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ησλ Τπεξεζηψλ Μίαο ηάζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ  έιεγρν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Κάζε κεηαβνιή πνπ αθνξά ην κεηξψν Τπεξεζηψλ 

Μηαο ηάζεο γλσζηνπνηείηαη κε απηφκαην ηξφπν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Ζ πξφζβαζε ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

Τπεξεζηψλ Μηαο ηάζεο γηα ηα πηζηνπνηεκέλα ΚΔΠ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΠ. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε απηή ηε πεξίπησζε γίλεηαη κε 

επζχλε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. ηε πεξίπησζε πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα Τπεξεζηψλ Μηαο 

ηάζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΠ απνζηέιινληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ πνπ θάλεη ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ. 

Δθφζνλ ε παξαπάλσ δηαζχλδεζε δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ηα πηζηνπνηεκέλα σο Τπεξεζία 

Μηαο ηάζεο ΚΔΠ ρξεζηκνπνηνχλ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαη 

πηζηνπνηνχληαη σο ρξήζηεο ζ’ απηφ. Ζ πξφζβαζε ζηνλ θάθειν θαη ε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη αληηγξάθσλ δχλαηαη λα παξέρεηαη θαη κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ 

ηαπηνπνίεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν ζχζηεκα ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ απηφ είλαη 

ηερληθά εθηθηφ θαη έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ζρεηηθή ζπκθσλία 

2. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηνλ ρξφλν 

πνπ ηηο πξαγκαηνπνηεί ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο. Ζ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σα αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ θαη 

γεγνλφησλ δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πεξίπησζε αλαδξνκήο ζε 

ελέξγεηεο ηνπ παξειζφληνο. Αληίγξαθν ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ 

πξέπεη λα ηεξείηαη ζε εθεδξηθά αληίγξαθα ζε κε κεηαβαιιφκελα απνζεθεπηηθά κέζα (write 

once read many) κε πςειφ ρξφλν δσήο.  

3. Σα επηκειεηήξηα θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ, πέξα απφ ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο, ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, 

ηειεθσληθή ζχλδεζε, πξφζβαζε θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ηειενκνηφηππν θαη ζαξσηή. 

Δπίζεο, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηψλ θαη ινηπψλ θαθφβνπισλ επηζέζεσλ. Σέινο, πξέπεη, λα ιακβάλνπλ θαη λα 

απνζηέιινπλ έγγξαθα ςεθηαθψο ππνγεγξακκέλα, κε ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζχκθσλα κε  ηνλ θαλνληζκφ πηζηνπνίεζεο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ 
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Γεκνζίνπ (ΚΤΑ Φ60/38/232, 799Β΄) ή ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην π.δ. 150/2001 (125 

Α΄). Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ 

πκβνιαηνγξαθηθψλ πιιφγσλ, πηζηνπνηνχλ φηη ηα Δπηκειεηήξηα θαη νη πκβνιαηνγξάθνη 

αληίζηνηρα, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθηλνχλ έγγξαθα θαη δεδνκέλα κε πςειή αζθάιεηα.  

4. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ, θαζνξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ησλ 

πκβνιαηνγξάθσλ. Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα εμεηδηθεχεη ηνλ ηερληθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ 

πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα ηα νπνία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξφζσπα ηα νπνία νξίδνληαη σο 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο, ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ηεο πξφζβαζεο θαη ηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

5. Οη θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ θαη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ φηη δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο, πξνβαίλνπλ ζηελ 

άξζε απηήο θαη εηδνπνηνχλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ. Δ. ΜΖ γηα ηε δηαθνπή ηεο πξφζβαζεο 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Γ. Δ. ΜΖ θαη Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο. 

6. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ. Δ. ΜΖ αλαζηέιιεη άκεζα ηελ πξφζβαζε ζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε, 

εθφζνλ δηαπηζηψζεη θαθφβνπιε εηζαγσγή ή κεηαβνιή δεδνκέλσλ θαζψο θαη παξαθξάηεζε 

ρξεκάησλ θαη δεηά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ζηηο νπνίεο θαηά πεξίπησζε 

ππάγνληαη νη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο, ηελ άκεζε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. Σν πφξηζκα 

θνηλνπνηείηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ. Δ. ΜΖ, ε νπνία, βάζεη απηνχ. πξνβαίλεη ζηε 

δηαθνπή ηεο πξφζβαζεο νξηζηηθά ή πξνζσξηλά, ή ηελ άξζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ 

αλαζηνιήο.   

7. Ζ πξφζβαζε, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, γηα ηνπο  

ππφρξενπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3419/2005 είλαη δπλαηή, κε ηε ρξήζε θσδηθνχ ρξήζηε θαη 

θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ θαη ρνξεγνχληαη ζ’ 

απηνχο, κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή ηέινπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νη 

θσδηθνί εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Οη θσδηθνί απηνί επηηξέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ θάθειν πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ. 

Με ηνπο θσδηθνχο απηνχο νη ππφρξενη δχλαληαη λα δεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



αληίγξαθα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, 

θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο, φπσο απηφ νξίδεηαη  ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.  

8. Δηδηθά γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη απφ ηεο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο, ν θσδηθφο 

ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο ρνξεγνχληαη απφ απηέο ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξεζε 

ζην Γ.Δ.ΜΖ. Δλαιιαθηηθά, ν θσδηθφο ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο δχλαληαη λα 

απνζηέιινληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, 

ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην 

Γ.Δ.ΜΖ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνζηνιή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ παξάδνζε ζηνλ λφκηκν παξαιήπηε θαη ηε κπζηηθφηεηά ηνπο. Ο Τπφρξενο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κπζηηθφηεηα ησλ θσδηθψλ θαη ηελ νξζή ρξήζε απηψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπο.  

 

Άξζξν 18  

Παξαηεηακέλε Αδπλακία Πξόζβαζεο θαη Απνζήθεπζεο Γεδνκέλωλ 

1. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε εθεδξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ Γ.Δ.ΜΖ θαη ε νπνία ππνζηεξίδεη θαη εμππεξεηεί 

ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ.  

2. ε πεξίπησζε  παξαηεηακέλεο κεξηθήο ή νιηθήο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο, νη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο παξαιακβάλνπλ θαη 

ειέγρνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαη απνζηέιινπλ θαη δεηνχλ απφ ηνπο θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο ηηο απαξαίηεηεο δειψζεηο, βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά κε 

φπνηνλ ηξφπν είλαη ηερληθά εθηθηφο.  Με ηελ επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη αξρίδνπλ λα κεηξάλε νη πξνζεζκίεο ηνπ 

ηίζεληαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.. 

 

Άξζξν 19 

Σειηθέο  - Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



1. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, φιεο νη λενζπζηαζείζεο εηαηξείεο θαηαρσξνχληαη 

ζ’ απηφ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 3419/2005. Οη εηαηξείεο απηέο ιακβάλνπλ 

απνθιεηζηηθά αξ. Γ.Δ.ΜΖ.  

2. Ζ κεηάπησζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξφζσπα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3419/2005 γίλεηαη ζηαδηαθά θαη πάλησο εληφο έηνπο απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. Ζ κεηάπησζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε επζχλε ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ, ε νπνία γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα δεηά απφ ηα επηκειεηήξηα θαη ηηο 

αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο ηε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο. Ζ ρνξήγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γίλεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνδήπνηε 

ηηκήκαηνο. Ζ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία θαη ε επεμεξγαζία απηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997, σο ηζρχεη.  

3. Γηα ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο φπνπ ηεξνχληαη κπνξεί λα πξνρσξά ζε ςεθηνπνίεζε θαη 

θαηαρψξεζή ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ ή ζε άιιε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ 

νπνία απηφ δηαζπλδέεηαη. Οη ππφρξενη θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3419/2005 κπνξνχλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ, λα 

ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ή ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Μεξίδα θαη ζηνλ Φάθειν ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ θαη ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηα 

ζηνηρεία θαη κπνξνχλ λα δεηνχλ πξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο ππφρξενπο πξηλ 

πξνβνχλ ζε ςεθηνπνίεζε θαη θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.   

4. Μέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Γ.Δ.ΜΖ θαη ηεο Τπεξεζίαο 

Μηαο ηάζεο, ηα αληίγξαθα ησλ θαηαζηαηηθψλ καδί κε ηελ βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο δηαβηβάδνληαη ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Πξσηνδηθεία θαη γηα ηηο 

Α.Δ. ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12. Ζ αλαδήηεζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ 

απφ ηα Πξσηνδηθεία θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο γίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ, ν 

νπνίνο αληηθαζηζηά ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζηα Μεηξψα ή ζηα Βηβιία πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη Δ.Π.Δ. πνπ ηεξνχληαη ζην Πξσηνδηθείν θαη ηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Α.Δ, γηα ηηο 

Αλψλπκεο εηαηξείεο.   

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

 

Άξζξν 20 

Παξαξηήκαηα 

Σα πξνζαξηψκελα Παξαξηήκαηα  απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο  Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο  Απφθαζεο. Σα ππνδείγκαηα ησλ παξαξηεκάησλ είλαη δεζκεπηηθά κφλν θαηά ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαη δελ πεξηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε 

ππεξεζηψλ λα  εθδίδνπλ δηαθνξεηηθήο κνξθήο αληίζηνηρα έληππα.   

Άξζξν 21 

Έλαξμε Ηζρύνο 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη ηελ 4ε Απξηιίνπ 2011. 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ  

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΣΟΛΗΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΔΛΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΡΟΒΛΗΑ 

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ  
ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ 

 

 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθεο Γηαλνκήο: 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ 

 Γ/ λζε Γηνηθεηηθνχ γηα ηε δεκνζίεπζε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν 

 Γ/λζε Δκπνξηθψλ Οξγαλψζεσλ Σκήκα Β’  (2)  

 Γ/λζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο (1) 

4. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

5. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1):

  

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

 :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Τπόδεηγκα 1 
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Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ:  ΑΜΚΑ:  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Πξψην έηνο 
Αζθάιηζεο :  

 

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Σειέθσλν:   

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

Δμνπζηνδνηψ ηνλ                                                        φπσο πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
πνπ θαηά λφκν απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή 
…………..επσλπκία………………………………………..θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν                                         .  

πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο: 

Α. Να θαηαζέηεη θαη ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ κνπ φια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, φπσο αηηήζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο θαη βεβαηψζεηο, εθηφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο

(4)
, θαη λα παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο, 

πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ ρνξεγεί ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. 

Β. Να πξνβαίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο θαη 
ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο εθφζνλ απηά πξνζθξνχνπλ ζε πξνεγνχκελε 
θαηαρψξεζε. 

Γ. Να ρνξεγεί πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ηελ εληνιή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

Γ. Να ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο 
ηάζεο εθφζνλ δεηνχληαη. 

Δ. Να πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ απαξαίηεησλ πνζψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, θαζψο θαη γηα ηελ εγγξαθή κνπ ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, εθφζνλ απαηηείηαη.  

Σ. Να ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ 
πξφζβαζεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΜΖ. 

Σέινο δειψλσ φηη εθφζνλ ε εηαηξεία δελ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΖ ηα επηζηξεθφκελα πνζά, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 5 ή ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 6 ή ηελ παξ. 3 αξ. 7 ηνπ λ. 3853/2010,  επηζπκψ λα 
πηζησζνχλ ζηνλ κε αξ.              θαη ΗΒΑΝ              ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη 
ζηελ…………………………………

(5)
  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



             

 

 

Ζκεξνκελία 

    

 

Ο Δμνπζηνδνηψλ 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο  πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ. 

(4) Γηα ηελ ππνγξαθή απφ ηξίην πξφζσπν θαηαζηαηηθνχ πνπ ζπληάζζεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ.  

 (5) Ο αξ. ινγαξηαζκνύ πνπ δειώλεηαη γηα ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηωλ θαηαβιεζέληωλ πνζώλ, είλαη ν ίδηνο γηα  
όινπο ηνπ ηδξπηέο.    
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Τπόδεηγκα 2 

(σσμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης) 

Καηάινγνο εγγξάθωλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο 
…….(τύπος εταιρείας) κε ηελ επωλπκία …………………………θαη ηνλ δηαθξηηηθό 

ηίηιν…………………………….. 

 

 Έγγξαθα ύζηαζεο Ναη Όρη   

 

Γελ απαηηείηαη Να 
αλαδεηεζεί 

1. Τπεύζπλε Γήιωζε – 
εμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ νξηζκό 
εθπξνζώπνπ (Τπόδεηγκα 1) 

    

2. Παξνρή εληνιήο – 
πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο ηελ 
Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε 
ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο 
(Τπόδεηγκα 3) 

    

3. Οξηζκόο Αληηθιήηνπ 
(Τπόδεηγκα 4) 

    

4. Καηαζηαηηθό ΟΔ ή ΔΔ     

5. Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ή 
αθξηβέο αληίγξαθν απηήο  

    

6. Γηαβαηήξην ή αθξηβέο 
αληίγξαθν απηνύ  

    

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



7. Σαπηόηεηα ππεθόωλ θξαηώλ 
κειώλ ηεο ΔΔ ή αθξηβέο 

αληίγξαθν απηήο 

    

8. Άδεηα δηακνλήο ή αθξηβέο 
αληίγξαθν απηήο 

    

9. Άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε 
αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο ή αθξηβέο 
αληίγξαθν απηήο 

    

10. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζηνλ 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΖ 

    

11 Θεωξεκέλν κηζζωηήξην από 
Γ.Ο.Τ. 

    

12 Αληίγξαθν ηίηινπ θπξηόηεηαο     

13 Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ 
δωξεάλ παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ 

    

14 Μ1     

15 Μ3     

16 Μ6     

17 Μ7     

18 Μ8     

19 Γήιωζε Φόξνπ πγθέληξωζεο 
Κεθαιαίνπ 

    

20 Αθξηβέο αληίγξαθν 
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 

    

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



21 Δηδηθό Πιεξεμνύζην ή 
εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ  
(ζηνηρ. Ββ. Σεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 4) 

    

22 ΦΔΚ λόκηκεο εθπξνζώπεζεο 
ηεο Α.Δ 

    

23 Απόθαζε Γ. Α.Δ     

24 Απόθαζε ζπλέιεπζεο ηωλ 
εηαίξωλ 

 

    

25 Κπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ κε apostile 

(αιινδαπόο ηδξπηήο) 

    

26 Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

    

27 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο 
ηεο ρώξαο έδξαο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ γηα ηελ ύπαξμε ηεο 
εηαηξείαο, κε επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπ 

    

30 Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ 
εγγξάθνπ πιεξεμνπζηόηεηαο 

γηα ην δηνξηζκό λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ ή αληηπξνζώπνπ 
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ- ηδξπηή  
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ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ΄ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ  ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ.:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :  

Α ΔΣΑΗΡΟ 

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

                                                                              Τπόδεηγκα 3 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  ΑΜΚΑ:  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Πξψην έηνο 
Αζθάιηζεο : 

 

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

  

Β ΔΣΑΗΡΟ  

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

 :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σειέθσλν :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 ΑΜΚΑ :  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Πξψην έηνο Αζθάιηζεο :   

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟ 

 

Δπσλπκία: 

 

 

 

Γηαθξηηηθφο Σίηινο:  

Ννκηθή Μνξθή:  ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ.   

ΑΡΜΑΔ 
(5) 

 Γεληθφο Αξηζκφο 
Μεηξψνπ Πξσηνδηθείνπ 
(6) 

 

Δηδηθφο Αξηζκφο Μεηξψνπ 
Πξσηνδηθείνπ 

(6) 
 Βηβιία Πξσηνδηθείνπ 

(6) 
 

ΑΦM:  ΔΓΡΑ:  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Σειέθσλν:  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Ννκηκνπνηεηηθφ Έγγξαθν
 
  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

ΔΚΠΡΟΩΠΟ  ΣΩΝ 
ΗΓΡΤΣΩΝ 

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 
(4)

  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
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Δλεξγώλ σο (εθπξφζσπνο/ πιεξεμνχζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο  

 

Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή  

 

ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό…. 

 

θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ 

 

πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) 

 

ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο: 

 

Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο Οκόξξπζκεο/ Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο:  

 

 ΚΔΠ (ζηνηρεία) 

 

 Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ (ζηνηρεία) 

 

Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε 
ζύζηαζε ηεο: 

Οκόξξπζκεο  

 

εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε 

 

ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά) 

 

θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά) 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

θεθάιαην 

 

εηαίξνπο 

 

δηαρεηξηζηή 

 

λόκηκν εθπξόζσπν 

 

Καη εηδηθόηεξα όπσο ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο  

Α. πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε  θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, 
δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο, όπσο: 

 

1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην                                             (ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα 
ηελ θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο  θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο 
θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζ’ απηό  

2) αίηεζε  θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 

 

3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: 

 

ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ εηαίξσλ 

 

θαη ηελ εγγξαθή  θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ 

 

ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

 

Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) 

 

Άιιν θνξέα αζθάιηζεο 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



4) αίηεζε γηα: 

 

α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εηαίξσλ 

 

β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ  

 

γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) 

 

o Δηαίξνπ, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθνύ (αιινδαπνύ) πξνζώπνπ, εθόζνλ δελ δηαζέηεη ήδε  

 

o Τνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ 

 

Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ 

 

o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 

 

o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο 

 

o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη 

 

Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο 
ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ 

 

Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο 
Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο 

Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ 
πξόζβαζεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ  

 Δ) πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε ππό ζύζηαζε 
εηαηξεία 
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Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο θαη ΙΒΑΝ 

 

 

……………. (ηόπνο) 

 

Ζκεξνκελία……………… 

 

Ο/Οη  Δληνι….  

…………….. (νλνκαηεπώλπκν) 

………………. (ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

(5) πκπιεξψλεηαη γηα αλψλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011. 

(6) πκπιεξψλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο νη 
νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

 

    

ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ΄ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΜΔ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

 :  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :  

Α ΔΣΑΗΡΟ 

Ό- Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  ΑΜΚΑ:  
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Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Πξψην έηνο 
Αζθάιηζεο : 

 

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

  

Β ΔΣΑΗΡΟ  

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ
(2)

:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

 :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ :  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σειέθσλν :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 ΑΜΚΑ :  

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Πξψην έηνο Αζθάιηζεο :   

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟ 

 

Δπσλπκία: 

 

 

 

Γηαθξηηηθφο Σίηινο:  

Ννκηθή Μνξθή:  ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ  

ΑΡΜΑΔ 
(5) 

 Γεληθφο Αξηζκφο 
Μεηξψνπ Πξσηνδηθείνπ

(6) 
 

Δηδηθφο Αξηζκφο Μεηξψνπ 
Πξσηνδηθείνπ 

 (6) 
 Βηβιία Πξσηνδηθείνπ

(6) 
 

ΑΦΜ:  ΔΓΡΑ:  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2)

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Σειέθσλν:  

Ννκηκνπνηεηηθφ Έγγξαθν
 
  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

ΔΚΠΡΟΩΠΟ  ΣΩΝ 
ΗΓΡΤΣΩΝ 

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 
(4)

  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

Δλεξγώλ σο (εθπξφζσπνο/ πιεξεμνχζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο  

 

Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή  
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ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό…. 

 

θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ 

 

πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) 

 

ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηνλ/ ηελ 

 

(ζηνηρεία Σπκβνιαηνγξάθνπ) 

 

Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο θαησηέξσ Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο 
ηνλ/ηελ ζπκβνιαηνγξάθν:  

 

Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4,5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε 
ζύζηαζε ηεο: 

 

Αλώλπκεο Δηαηξείαο /A.E. κε Κεξδνζθνπηθήο / Α.Δ Μνλνπξόζσπεο/ Α.Δ. ΟΤΑ 

 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο / ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο/ ΙΜΔ ΔΠΔ/ ΙΜΔ ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο  

 

Οκόξξπζκεο Δηαηξείαο 

 

Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο/ Δ.Δ. θαηά κεηνρέο 

 

Με  

 

ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά) 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά) 

 

θεθάιαην 

 

ηδξπηέο 

 

λόκηκν εθπξόζσπν 

 

Καη εηδηθόηεξα όπσο ν/ε Σπκβνιαηνγξάθνο 

A) πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, 
δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο. Όπσο: 

 

1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην                                ( ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα ηελ 
θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο  θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο θαη 
ηελ εγγξαθή ηεο ζ’ απηό  

2) αίηεζε  θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 

3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: 

 

ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ 

 

θαη 

 

ηελ εγγξαθή  

 

θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ  

 

ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

 

Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ) 

 

Άιιν θνξέα αζθάιηζεο 

 

4) αίηεζε γηα: 

 

α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ 

 

β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ  

 

γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) 

 

o Τσλ ηδξπηώλ (θπζηθώλ ή αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ) πνπ δελ δηαζέηνπλ 

 

o λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ 

 

Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ 

 

o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 

 

o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο 

 

o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη 

 

Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο 
ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ 

Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο 
Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο 
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Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ 
πξόζβαζεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ  

Δ) Δπίζεο, λα πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
παξνύζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε 
ππό ζύζηαζε εηαηξεία 

 

 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο…………………………………………. 

 

 

……………. (ηόπνο) 

 

Ζκεξνκελία……………… 

 

Ο/Οη  Δληνι….  

…………….. (νλνκαηεπώλπκν) 

………………. (ππνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

    (4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I 

(5) πκπιεξψλεηαη γηα αλψλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011. 

(6) πκπιεξψλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο νη 
νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011. 

  

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



ΓΖΛΩΖ 

 

ΠΡΟ(1):  

Δπσλπκία ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο:  

Γηαθξηηηθφο Σίηινο  

ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο: 

 

Δηαηξηθή Μνξθή:  

                                                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Α. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

  

Δπψλπκν: 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Β. Δηαίξνπ 

Όλνκα  

 

                     Δπψλπκν: 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  

Γ. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

 

                   Δπψλπκν: 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   
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Γ. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

 

                     Δπψλπκν : 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:     

Δ. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

 

                      Δπψλπκν : 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο αληηθιήηνπ: (1)  

Σειενκνηνηππία:  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:  

Σειέθσλν:  

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία 

 

Οη Γεινχληεο 

      1. 

 

2. 

Οξίδνπκε ηνλ / ηελ  ……………………………. ηνπ……………………………….θαη σο 
αληίθιεην θαη ηνλ εμνπζηνδνηνχκε λα επηθνηλσλεί κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο θαη 
ηδίσο:  

Α. λα πξνζθνκίδεη πξφζζεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ, γηα ηε 
ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.,  

Β. Να παξέρεη πξνθνξηθά ή εγγξάθσο δηεπθξηλήζεηο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, 

Γ. Να παξαιακβάλεη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο, 
πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία.  
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3. 

 

4. 

 

5. 

(1) Ζ επηηπρήο απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηεθκαίξεη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηνλ αληίθιεην. Δθφζνλ ε 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο έρεη γίλεη ζε κε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα, σο ρξφλνο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ινγίδεηαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Τπόδεηγκα 1 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ – ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΟΑΔΔ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Πξνο: (ζηνηρεία Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο) 

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ :  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σειέθσλν :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 ΑΜΚΑ :  

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Πξψην έηνο Αζθάιηζεο :   
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Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 
 
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

Δίρα πξνεγνχκελε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ απφ                                έσο 

Ο πξψηνο θνξέαο αζθάιηζήο κνπ είλαη  Έηνο πξψηεο αζθάιηζεο 

Ο θνξέαο αζθάιηζήο κνπ ζήκεξα είλαη 

Δπηιέγσ ηνλ ΟΑΔΔ σο θχξην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Δίκαη ζπληαμηνχρνο ζηελ Διιάδα 

Δίκαη ζπληαμηνχρνο ζην εμσηεξηθφ 

Αηηνχκαη ηελ εγγξαθή κνπ ή ηελ επαλεγγξαθή κνπ ζηνλ ΟΑΔΔ 

Αηηνχκαη ηελ έθδνζε ΑΜΚΑ 

Αηηνχκαη ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

* ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ΑΜΚΑ απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε απνζηνιή θσηνηππίαο    
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηελ έθδνζή ηνπ.  

 

 

        Ζκεξνκελία: 

                    Ο αηηώλ/νύζα                                                                Αξκόδηα Τπεξεζία κίαο          

                                                                                                                       ηάζεο 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 2 

 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΖ ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
 
 
 

   
 

 

 

ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΑΔΔ    
 
 Α.Μ.  ΟΑΔΔ ……………………………………………    
 
ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΔΝΖΜΔΡΟ    
                                                                            

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΣΟΝ ΟΑΔΔ, ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ …….. € 

 

                                                                                          Ο/Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ/Ζ  
 ΣΟΤ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΜΚΑ :                              

ΔΠΩΝΤΜΟ:                                                ΟΝΟΜΑ:                               

ΠΑΣΡ/ΜΟ:                                                   ΜΖΣΡ/ΜΟ: 

ΖΜ/ΝΗΑ  ΓΔΝ:                                             ΣΟΠΟ ΓΔΝ: 

ΑΡ. ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ:                                           Α.Γ.Σ : 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 3 
 

 

                                                                                              

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                           ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ (1)       ΥΡΟΝΟ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  & 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ                                                   Ζκεξνκελία …………………………                                                     
  

Αξηζκφο Πξση………………………….                                                                    
               Οξγαληζκφο 
Ο.Α.Δ.Δ  Αζθάιηζεο  

                     Διεπζέξσλ  
     Δπαγγεικαηηψλ 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ……………………. 
ΣΜΖΜΑ ………………………… 
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ ……………………. 
ΠΛΖΡ:…………………………… 
ΣΖΛ:……………………………… 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ Ν.2084/92 άξζξν 63  
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο καο ν/ε αζθαιηζκέλνο /ε ……………… 

………………………………………….κε  ΑΜΚΑ……………………………………….… 

Δ.Α.Μ…………………………………θαη  δξαζηεξηφηεηα ……………………………..… 

ζηελ πεξηνρή……………………………………………………………………………….... 

Έρεη θαηαβάιιεη ή ξπζκίζεη φιεο ηηο απαηηεηέο εηζθνξέο. 

Σε βεβαίσζε απηή δήηεζε ν/ε  ίδηνο/α κε αίηεζε  ηνπ/ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα ζεψξεζε βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ  θαη κε ξεηή επηθχιαμε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ 

απέλαληη ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ κειινληηθφ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη νθείινληαη 

εηζθνξέο. 

Σειεί δε ππφ αλάθιεζε επζχο κφιηο νη ππεξεζίεο δηαπηζηψζνπλ φηη εμέιηπε ν αζθαιηζηηθφο 

δεζκφο ε φηη νη εηζθνξέο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξφζεζκα. 

 

 
 
 
 
 

                               Ο/Ζ  ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ/Ζ                                              
                                                                                                ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

    
 
 
 
 
 
 

Ιζχύει για ζύζηαζη εηαιρείας και θεώρηζη 

βιβλίων-ζηοιχείων ζηην αρμόδια ΔΟΥ. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 4 
 

ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ΄ ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΟΤ 
ΓΔΛΣΗΟ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ 

 
                          
    

ΔΠΩΝΤΜΟ:                                                   ΟΝΟΜΑ:                               

ΠΑΣΡ/ΜΟ:                                                      ΜΖΣΡ/ΜΟ: 

ΖΜ/ΝΗΑ  ΓΔΝ:                                               ΟΗΚ. ΚΑΣ/Ζ: 

ΑΡ. ΣΑΤΣ.                                                      ΑΡ. ΓΗΑΒ:                                                 

ΑΜΚΑ:                                                            Α.Φ.Μ: 

Γ/ΝΖ 

ΚΑΣ/ΚΗΑ: 

 ΟΓΟ:  ΑΡΗΘ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηόηππνπ 

(Fax): 

 Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ 

Σαρπδξνκείνπ 

(Email): 

 

 

ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ: 

ΟΓΟ:                                                 ΑΡΗΘΜΟ:               Σ.Κ.                 ΠΟΛΖ: 

ΛΟΗΠΑ ΜΔΛΖ ΔΣΑΗΡΗΑ*: 

 

 

*ε πεξίπηωζε κειώλ Γ Α.Δ. ζα αλαθέξεηαη θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην 
κεηνρηθό θεθάιαην. 
 

 

ΔΗΠΡΑΥΘΖΚΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΟΟ: ………………………..   € 

Α.Μ ΟΑΔΔ………………………………………………………………………… 

  

 

 

            Ο αηηώλ                                                               Ζ Αξκόδηα Τπεξεζία Μηαο    

                                                                                                           ηάζεο 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

 

Τπόδεηγκα 5 

 

 
 

        ΠΡΟ : Σν Τπνθ/κα ΗΚΑ  
          Σκήκα Δζφδσλ 

     
Αξηζ. Πξωη. : 
 
Ζκεξνκελία : 
 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΒΔΒΑΗΩΖ 

 
 Παξαθαιψ λα κνπ ρνξεγήζεηε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ή Τπεξεζηαθφ εκείσκα  

ζε      αληίγξαθα , πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 

Γειψλσ ππεχζπλα γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/86, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, φηη ηα θαησηέξσ 
ζηνηρεία είλαη αιεζηλά. 

1) Δίραηε ή έρεηε άιιν θαηάζηεκα, γξαθείν, εξγνζηάζην θ.ι.π. ζηελ ίδηα ή ζε άιιε πεξηνρή θαη ζε 
πνηα δηεχζπλζε ; 
ΑΠΑΝ:  

2) Τπήξμαηε ή είζηε κέινο Κνηλνπξαμίαο, Αζηηθήο Δηαηξείαο, ΟΔ, Οκφξξπζκν κέινο ΔΔ, 
εθπξφζσπνο δηνίθεζεο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ επζχλεηαη αζηηθά γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απηνχ πξνο ην 
ΗΚΑ: Αλ λαη θαη ζε πνηα (επσλπκία ) θαη ζε πνηα πεξηνρή: 
ΑΠΑΝ: 

3) Ζ επηρείξεζε ιεηηνχξγεζε ζην παξειζφλ κε άιιε λνκηθή κνξθή θαη αλ λαη κε πνηα; 
ΑΠΑΝ:  

4) Ζ επηρείξεζε πξνήιζε απφ ζπγρψλεπζε ή κεηαβίβαζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη αλ λαη ζε πνηα 
πεξηνρή; 
ΑΠΑΝ:  

5) Σπγράλεηε θχξηνο νηθνδνκηθνχ έξγνπ ή εξγνιάβνο επί αληηπαξνρή θαη ζε πνηα πεξηνρή; 
ΑΠΑΝ:  

6) Απαζρνιείηε πξνζσπηθφ ; Αλ φρη απφ πφηε ; 
ΑΠΑΝ:  
 

  
 

(θξαγίδα – Τπνγξαθή – Ολνκ/κν ) 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν – Παηξώλπκν / Δπωλπκία :  
 Α.Γ.Μ.:  
Α.Φ.Μ.:  Δίδνο Δπηρείξεζεο :  
Γ/λζε Δπηρ/ζεο :  ΣΖΛ :  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
 

Τπόδεηγκα 1 
 

 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

πκβνιαηνγξάθνο 

……………………. 

 

Σαρ. Γ/λζε     :                     

Σαρ. Κψδηθαο :                                            

Σειέθσλν      : 

Ζι. Σαρ/κεην  : 

 

 

…………     ……-……- 201... 

                   

   

ΠΡΟ:  Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ…………… 

               /Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ 

  

 

ΘΔΜΑ : χζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

   αο γλσξίδνπκε φηη θαηαρσξήζεθε ηελ ………-………-201.... ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, 

ε κε αξηζκφ …..……………….. πξάμε κνπ ίδξπζεο  ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ  επσλπκία …………………………………… 

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

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

…………………………………..… θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ………………………………………..  

………………. πνπ  έιαβε Αξηζκφ  Γ.Δ.ΜΖ   ………………………………………………θαη 

Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ…………………………………………………………. 

  Ο πιήξεο θάθεινο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο ζα ζαο δηαβηβαζηεί εληφο 15 εκεξψλ, δειαδή 

κέρξη ηελ……………..201..  

 

   

                                                                     Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

                                                                                   Ο/Ζ πκβνιαηνγξάθνο 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 2 

 
Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

πκβνιαηνγξάθνο 

………………………. 

Σαρ. Γ/λζε     :  

Σαρ. Κψδηθαο :  

Σειέθσλν      :  

Ζι. Σαρ/κείν   : 

…………       …-…- 201.. 

 

 

 

ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν 

            Καπνδηζηξίνπ 34 

            10432  Αζήλα 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

χζηαζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «………» θαη θαηαρψξηζεο ηεο ζχζηαζήο 

ηεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

 

   Σελ ……-……-201… θαηαρσξήζεθαλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν: 

    Ζ κε αξηζκφ ……………….… πξάμε η….. πκβνιαηνγξάθνπ ………….. …ίδξπζεο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία …………………...................θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

…………………………….. θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

   Ζ σο άλσ αλψλπκε εηαηξεία έιαβε αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ………………………………….θαη 

Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ…………………………………………………. 

     Πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ έρεη σο εμήο: 

   1. Δπσλπκία - Γηαθξηηηθφο ηίηινο: 

   2. Έδξα: 

   3. θνπφο: 

   4. Γηάξθεηα: 

   5. Πνζφ θαη ηξφπνο θαηαβνιήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: 

   6. Μεηνρέο (αξηζκφο, είδνο, νλνκαζηηθή αμία): 

   7. Ζκεξνκελία ιήμεο εηαηξηθήο ρξήζεο: 

   8. Αξηζκφο κειψλ Γ.. θαη ζεηεία απηνχ:                                                                  

   9. Πξψην Γ.. θαη ζεηεία απηνχ: 

   10. Διεγθηέο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο: (φηαλ νξίδνληαη) 

    

 

 

 

                                                                     Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

                                                                                      Ο/Ζ πκβνιαηνγξάθνο 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

 

ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΑΝ 

    ………………..  ….-….-201.. 

 Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

  Ο/Ζ πκβνιαηνγξάθνο                             

        …………………………                                        

1. Φ..Κ. 

Αξ. απφδεημεο: …………………………. 

Απαιιαγή: ………………………….. 

2. Σειψλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ 

Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 

3853/2010) 

3. Σειψλ ππέξ ΣΑΠΔΣ 

Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 

3853/2010) 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 3 
 
Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

πκβνιαηνγξάθνο 

………………………. 

Σαρ. Γ/λζε     :  

Σαρ. Κψδηθαο :  

Σειέθσλν      :  

Ζι. Σαρ/κείν   : 

…………       …-…- 201.. 

 

 

 

ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν 

            Καπνδηζηξίνπ 34 

            10432  Αζήλα 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

χζηαζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «………» θαη θαηαρψξηζεο 

ηεο ζχζηαζήο ηεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

 

   Σελ ……-……-201… θαηαρσξήζεθαλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν: 

Ζ κε αξηζκφ ……………….… πξάμε η….. πκβνιαηνγξάθνπ ………….. ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία…………………………………….θαη ην δηαθξηηηθφ 

ηίηιν…………………………………. θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

   Ζ σο άλσ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο  έιαβε αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ 

………………………………….θαη Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 

…………………………………………………. 

      

ΤΣΑΖ Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ 
επσλπκία:.................................................................................... 
(ΔΓΧ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ) 
 
Γηα ηνπ ππ' αξηζκ. ……………..ζπκβνιαίνπ η…. πκβνιαηνγξάθνπ..........................................  
ζπλεζηήζε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «..............» (ΔΓΧ ΓΡΑΦΟΤΜΔ 
ΣΖΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ) θαη έιαβε αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ 
………………………………….θαη Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 
…………………………………………………. 
 
 
πεξίιεςε δε ηνπ θαηαζηαηηθνχ έρεη σο εμήο: (Γξάθνπκε πεξηιεπηηθά ηα 
άξζξα ηνπ ζπκβνιαίνπ ή θαη’ αχμνπζα ζεηξά ή ην έλα θάησ απφ ην άιιν) 
 
 
 
 
1. ΔΠΧΝΤΜΗΑ ............................................. 
2. ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ.............................. 
3. ΔΓΡΑ...................................................... 
4. ΔΣΑΗΡΟΗ.................................................. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

5. ΚΔΦΑΛΑΗΟ .............................................. 
6. ΚΟΠΟ................................................. 
7. ΓΗΑΡΚΔΗΑ................................................ 
8. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ............................................. 
9. .............................................................. 
 
 
 
(Σφπνο), ……………… 201.. 
Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 
Ο/ Ζ πκβνιαηνγξάθνο 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΑΝ 

    ………………..  ….-….-200.. 

 Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

  Ο/Ζ πκβνιαηνγξάθνο                             

        …………………………                                        

1. Φ..Κ. 

Αξ. απφδεημεο: …………………………. 

Απαιιαγή: ………………………….. 

2. Σειψλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ 

Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 

3853/2010) 

3. Σειψλ ππέξ ΣΑΠΔΣ 

Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 

3853/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 4 

 

 

 

 

Διιεληθή Γεκνθξαηία 

Δζληθό Σππνγξαθείν  

Σκήκα Α1 

Παξαιαβήο Γεκ/ηέαο Ύιεο 

 

Σαρ.Γ/λζε     : Καπνδηζηξίνπ 34 

Σαρ.Κψδηθαο: 104 32 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο: 

Σειέθσλν    : 

 

 

 

 

Αζήλα,…………………….201.. 

 

 

Αξηζκ. Πξση. … 

 

Πξνο: ……………………………… 

           πκβνιαηνγξάθν 

           Τπεξεζία Μηαο ηάζεο  

          γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

 

 

Κνηλ: Α.Δ /ΔΠΔ……… 

 

Θέκα: Κσδηθφο Αξηζκφο Γεκνζίεπζεο  

 

 αο γλσξίδνπκε φηη ε Αλαθνίλσζε χζηαζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε επσλπκία……………………….θαη αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ, έιαβε 
Κσδηθφ Αξηζκφ Γεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ – Δηαηξεηψλ 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο & Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ…….. 

 

Ο Σκεκαηάξρεο 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπόδεηγκα 5 

 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο     /   /20 

γηα ηε ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ    Πξνο ην Δπηκειεηήξην….. 

 

Σαρ. Γηεχζπλζε: 

Σαρ Κσδηθφο   : 

Πιεξνθνξίεο: 

Ζι. Σαρ/ κείν : 

 

 

 

ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

αο αλαθνηλψλνπκε ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή ……………κε ηελ 
επσλπκία…………….θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν……………ε νπνία ηελ / / 20  έιαβε Αξηζκφ 
Γ.Δ.ΜΖ ………………θαη Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξηζεο ………………… θαη ΑΦΜ 
……………..θαη παξαθαινχκε φπσο ηελ εγγξάςεηε ζηα κεηξψα ζαο θαη καο 
απνζηείιεηε ζρεηηθή βεβαίσζε. 

 

 

(Σφπνο),………… 

Ζκεξνκελία………..201.. 

Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο  

γηα ηε ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ 
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Τπόδεηγκα 6 

 

Δπηκειεηήξην …………      / /20 

      

Σαρ. Γηεχζπλζε:    Πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

Σαρ. Κψδηθαο  :                          …………………………… 

Πιεξνθνξίεο   :  

Ζι. Σαρ/ κείν   : 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

αο αλαθνηλψλνπκε φηη θαηφπηλ ηνπ απφ ……………….αηηήκαηφο ζαο, ε εηαηξεία κε ηε 
λνκηθή κνξθή …………………………κε επσλπκία……………….., δηαθξηηηθφ 
ηίηιν…………………, Αξηζκφ ΓΔΜΖ……………………., Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξηζεο 
………………..θαη ΑΦΜ…………………..θαηαρσξήζεθε ζηα κεηξψα καο θαη έιαβε αξ. 
κεηξψνπ…………………. 

 

 

                                                                          (Σφπνο), / /201.. 

 

                                                                     Δπηκειεηήξην 
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Τπόδεηγκα 7 

 

 
Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

….………………………. 

…………………………. 

 

Σαρ. Γ/λζε     :  

Σαρ. Κψδηθαο :  

Σειέθσλν      :  

Ζι. Σαρ/κείν   : 

…………       …-…- 201.. 

 

 

 

 

ΠΡΟ: (ζηνηρεία εηαηξείαο) 

Τπφςε: (ζηνηρεία εθπξνζψπνπ) 

 

            

 

 

ΒΔΒΑΗΩΖ 

Σελ (εκεξνκελία) ζπζηήζεθε ε εηαηξεία κε ηε λνκηθή κνξθή…………, ηελ επσλπκία 
…………………….θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν …………………….., κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ…………… 

Κσδηθφο Αξηζκφο Καηαρψξεζεο 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

Αξκφδηα Γ.Ο.Τ 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αξηζκφο πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο χζηαζεο 

Κσδηθφο Αξηζκφο Γεκνζίεπζεο ζην  

Σεχρνο ΑΔ – ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΖ 

 

                                                                      (Σφπνο),…………201.. 

Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Πξφζζεηεο Πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο: 

 

1. Λήςε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηνπο αθφινπζνπο εηαίξνπο: 

……………………………………………………………………………. 

2. Λήςε ΑΦΜ γηα ηνπο αθφινπζνπο εηαίξνπο: …………………………… 

3. Λήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ γηα ηνπο  αθφινπζνπο 

εηαίξνπο: ……………………………………………… 

4. Λήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο  αθφινπζνπο:  

α. εηαίξνπο:………………………………………………. 

                  β. κέιε Γ ΑΔ πνπ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηφ άλσ  ηνπ   3% 

…………………………………………………. 

5. Αλαγγειία Δγγξαθήο ή Δπαλεγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο αθφινπζνπο:  

 α. εηαίξνπο:……………………………………… 

                   β. κέιε Γ ΑΔ πνπ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηφ άλσ  ηνπ 3% 

…………………………………………………. 

 

 
 
 

                                                                      (Σφπνο),…………201.. 

Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ 
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Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ 
(ζηνηρεία) 

 
Νν: 

Καηάζεζε επξώ…………………. 
 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία ………………….θαη ηνλ δηαθξηηηθό 
ηίηιν…………………………. (ΑΦΜ……………..) θαηέβαιε ην πνζό ηωλ 
επξώ………………..ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο.  
 
Αλαιπηηθά θαηαβιεζέληα πνζά: 
 
1. Γξακκάηην Δληαίνπ θόζηνπο ύζηαζεο εηαηξείαο:  

 Σέινο Καηαρώξεζεο Γ.Δ.ΜΖ:                                           επξώ 

 Γξακκάηην Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο:                      επξώ 

 Κόζηνο εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην:                             επξώ 

 Δηζθνξά Τπέξ Σακείνπ Ννκηθώλ:                                    επξώ 

 Δηζθνξά Τπέξ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγόξωλ:               επξώ 
              ύλνιν Γ.Δ.Κ..Δ                                                 επξώ 

         Σξφπνο Πιεξσκήο: 
1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 
2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 
3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ Γ.Δ.ΜΖ ζηελ Σξάπεδα………….. (Αξ. 

Παξαζηαηηθνχ θαηάζεζεο:……………………) 
4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο  

 
2. Φόξνο πγθέληξωζεο Κεθαιαίνπ:                                         επξώ 
 
        Σξφπνο Πιεξσκήο: 

1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 
2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 
3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ Γ.Δ.ΜΖ ζηελ Σξάπεδα………….. (Αξ. 

Παξαζηαηηθνχ θαηάζεζεο:……………………) 
4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο  

 
3. Παξάβνιν ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ (γηα ΑΔ)           επξώ 
       
        Σξφπνο Πιεξσκήο: 

1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 
2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 
3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ Γ.Δ.ΜΖ ζηελ Σξάπεδα………….. (Αξ. 

Παξαζηαηηθνχ θαηάζεζεο:……………………) 
4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο  

                                                                             ύλνιν: 
 
Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη γηα θνξνινγηθή ρξήζε 
 
 

Ζκεξνκελία ………                                         
 
Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο                                       Ο/Ζ θαηαβαι…  γηα    

                                                                                 ηελ εηαηξεία  
 
                                                                                (ηνηρεία, ΑΦΜ) 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΤΤ



 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ 
(ζηνηρεία) 

 
 
 

Νν: 
 

 
Καηάζεζε επξώ…………………. 

 
                                                                    
 
 
 
Ο/Ζ………………………….. κε ΑΦΜ………………., εηαίξνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία 
………………….θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν………………………….θαηέβαιε ην πνζό ηωλ 
επξώ………………..γηα ηελ πιεξωκή ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ.  
 
Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη γηα θνξνινγηθή ρξήζε 
 

 
Ζκεξνκελία ………                                          
 
Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο                                              Ο/Ζ θαηαβάι…. 
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