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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & Ε.Ε. ΜΕΣΩ Υ.Μ.Σ. 

  

 1. 

Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη Δήλωση των ιδρυτών (αν δεν έρθουν οι ίδιοι) με 
την οποία ορίζουν τρίτο υπεύθυνο επικοινωνίας για την ίδρυση της επιχείρησής τους, με 
γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.  (Παράρτημα Ι ΚΥΑ) 

• Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
Ν.Π. 

• Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται 
εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή 
θεωρημένη από προξενική αρχή. 

 

 2. 

• Αστυνομικές ταυτότητες των εταίρων και του εκπροσώπου για έλληνες 
υπηκόους 

• Διαβατήρια των εταίρων και του εκπροσώπου για υπηκόους κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής 

• Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν πρόκειται για 
υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω 
μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο. 

 3. 
Καταστατικό της εταιρείας υπογεγραμμένο από τους εταίρους, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή  
 

 4. 

• Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μισθωτήριο (στο οποίο να αναφέρεται η 
επωνυμία της υπό σύστασης εταιρείας), 

• ή επίσημο αντίγραφο τίτλου κυριότητας  
• ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης 

χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση Εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του παραχωρούντος. 

 5. 

Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου, για την χορήγηση ΑΦΜ στην 
Εταιρεία μετά τη σύστασή της. 

• Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου, Μ3. 
• Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης, Μ6, όπου απαιτείται. 
• Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου, Μ7 
• Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου, Μ8, όπου απαιτείται. 

6. 
Λογαριασμός τραπέζης ΙΒΑΝ (για επιστροφή των καταβαλλομένων τελών σε περίπτωση 
μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρίας. 
  

 7. ΓΙΑ ΙΔΡΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 ΓΙΑ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: 

 

• Αντίγραφο έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
• Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας. 
• Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την 

σύσταση της Εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, 
απαιτείται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της Εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή 
προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων 

• Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή 
στην υπό σύσταση Εταιρεία. 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/ypodeigma.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/xagh.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/M3.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/M6.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/M7.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/M8.pdf
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   ΓΙΑ Α.Ε.: 

 

• ΦΕΚ Σύστασης 
• ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου 
• ΦΕΚ από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας 
• Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό 

σύσταση Εταιρεία 

 ΓΙΑ ΙΔΡΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

• Αντίγραφο έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή συμπληρωμένα, από 
τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού 
Προσώπου» Μ3, και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου»Μ7, προκειμένου να 
τους χορηγηθεί ΑΦΜ. 

• Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της 
Χάγης (apostille) επίσημα μεταφρασμένο  από το Υπουργείο Εξωτερικών ή, 
εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, 
θεωρημένο από προξενική αρχή. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την 
ύπαρξη της Εταιρείας , (good standing) με διαδικασία apostille. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό 
νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα,  με  διαδικασία 
apostille. 

• Ειδικότερα  για  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  δημόσιες  αρχές  της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της 
Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα. 

 
Σημείωση : Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται η έδρα της 
επιχείρησης  ή  αν  δεν  ισχύει  πια,  προσκομίζετε  ξεχωριστό  πρόσφατο 
πιστοποιητικό έδρας με Apostille. 
 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

 

• Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ.: 50€ για εταιρίες έως 3 ιδρυτές 
(επιπλέον 5€ για κάθε επιπλέον ιδρυτή). 

• Τέλος Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): 10€ 
• Στο τέλος της διαδικασίας και μετά την απόκτηση ΑΦΜ κατατίθεται και η 

συνδρομή του αντίστοιχου έτους για την Ο.Ε. ή Ε.Ε.: 51,20€  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

• H  Υπηρεσία Μιας  Στάσης  κατά  τη  διαδικασία  σύστασης  της Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  ,  δεν 
ελέγχει  την  ασφαλιστική  ενημερότητα  ή  τις  προϋποθέσεις  εγγραφής  των 
εταίρων στον ΕΦΚΑ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία ενημερώνει το 
αρμόδιο  τμήμα  του  ΕΦΚΑ  μόνο  για  την  σύσταση  της  νέας  εταιρίας  και  τους 
εταίρους αυτής. Ο/Οι εταίρος/οι   είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΕΦΚΑ
και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.  

 


