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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΥΜΣ) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________  

ΟΝΟΜΑ: ___________________________  

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______  

Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________  

Τηλ. :  ____________________________  

Fax. :  ____________________________  

E-Mail : ___________________________  

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………. 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : …………………………….. 

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______  

Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________ 

Τηλ. :  ____________________________  

Fax. :  ____________________________  

E-Mail : ___________________________  

 

 
 
 
 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  ___ / ____ /201_ 
 
 
 
 
 
Σημείωση : Για κάθε καταχώριση/ 
μεταβολή στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 
10,00 € (Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - 
ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011) 

 

Προς το 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

 
Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 6 & 7 ν. 3419/2005, όπως ισχύουν 

τροποποιηθέντα με το άρθρο 13       ν. 3853/2010, 

τα κατωτέρω στοιχεία/δικαιολογητικά σύστασης 

εταιρείας, για την νομιμοποίησή της, με την 

καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.:  
1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες: 

έλεγχο, εγγραφή στο ΕΕΠ και καταχώριση στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 
 

Επίσης σας δηλώνουμε ότι, η δραστηριότητά της 

είναι: (περιγραφή)__________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

Και οι ΚΑΔ που θα δηλωθούν κατά την έναρξη στη 

ΔΟΥ, εμφανίζονται στο έντυπο Μ3 /Μ6 που 

συνυποβάλλεται. 

 

Συνεπώς  για τη σύστασή της, δεν εντάσσεται στο 

πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 

470/Β/2011). 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο) 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

Για τις εταιρείες που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και 
που συνιστώνται (αποκτούν νομική προσωπικότητα), με την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω 
των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, στην 
υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΕΠ, τα κατωτέρω δικαιολογητικά :  
 

1. Αίτηση (Συμπληρώνεται το παρόν έντυπο και υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο των εταίρων ή τον διαχειριστή) 

2. Καταστατικό Σύστασης Πρωτότυπο (Ιδιωτικό Συμφωνητικό για Ο.Ε και Ε.Ε ή 

Συμβολαιογραφική Πράξη). 

     Σημείωση: Το καταστατικό πρέπει να είναι:   

 θεωρημένο την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 θεωρημένο από το Ταμείο Νομικών. 

 θεωρημένο από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, (Προσοχή: Ταμείο Προνοίας δεν 

καταβάλουν όσες ανήκουν στην περιφέρεια Πειραιά. 

3. Τέσσερα αντίγραφα εκ του πρωτότυπου θεωρημένου καταστατικού (φωτοτυπίες). 

4. Το πρωτότυπο θεωρημένο καταστατικό - Για τις ΕΠΕ και τις ΑΕ, συνυποβάλλεται 

Ανακοίνωση Περίληψης Καταστατικού για τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (σε ηλεκτρονική 

μορφή – αρχείο WORD), με e-mail ή CD. 

5. Αντίγραφο των Εντύπων Μ3 / Μ6 που θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 

6. Αντίγραφο του μισθωτηρίου ή του τίτλου κυριότητας ή της δωρεάν παραχώρησης 

της χρήσης ακινήτου (θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ) 

7. Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των εταίρων και για αλλοδαπούς εκτός 

χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον ακριβές αντίγραφο της άδειας παραμονής και της 

άδειας εργασίας (ανεξάρτητης δραστηριότητας). 

8. Εξουσιοδότηση των εταίρων ή των ιδρυτών ή των εκπροσώπων με γνήσιο υπογραφής 

προς όποιον υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και υπογράφει την ανωτέρω αίτηση 

καταχώρισης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. 

9. Μόνο για τις ΑΕ υποβάλλεται επιπλέον Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του 

μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (καταβάλλεται στον 

λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002). 

Προσοχή: Δεν απαιτείται καταβολή ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου για σύσταση 

ΑΕ με βάση τον ν.1297/72 και ν.2166/93. 

10. Καταβάλλονται τα Έξοδα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, εγγραφής & συνδρομής προς το 

Επιμελητήριο, ανάλογα με την νομική μορφή. 


	Προς το

