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

Έγγραφα Σύστασης

ναι

Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας
Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας με ή χωρίς ορισμό
εκπροσώπου (Παράρτημα Ι)
Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότηση για τη σύσταση της
εταιρείας με ορισμό εκπροσώπου – χρήστη της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υπόδειγμα 1β)
Ειδικό Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση για την υπογραφή του
καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας
Καταστατικό υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ενυπόγραφο
Κείμενο καταστατικού σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη
μορφή
Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές αντίγραφο αυτής
Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού
Ταυτότητα ή διαβατήριο πολιτών κρατών μελών της ΕΕ ή
ακριβές αντίγραφο αυτών
Διαβατήριο πολιτών τρίτων χωρών
αυτού

ή ακριβές αντίγραφο

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών εκτός ΕΕ.
Συγκεκριμένα, είδος άδειας (επιλέγεται αναλόγως) :
o
Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του
Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)
o
Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2,
άρθρο 108 του ως άνω Κώδικα )
o
Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3,
άρθρο 138, παρ. 1του ως άνω Κώδικα )
o
Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας του ως άνω
Κώδικα
o
Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο
82 του ως άνω Κώδικα)
o
Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82
του ως άνω Κώδικα)
o
Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία
ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω Κώδικα)
Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του

όχι

δεν
απαιτείται

θα αναζητηθεί
υπηρεσιακά

ως άνω Κώδικα)
o
Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81
του ως Κώδικα)
o
Άδεια
διαμονής
για
ανεξάρτητη
οικονομική
δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη
ισχύος του ως άνω Κώδικα και ανανεώθηκε νομίμως βάσει
της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.
o
Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του
ως άνω Κώδικα)
o
Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16,
περ. Β1 του ως άνω Κώδικα)
o
Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19
του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η
δυνατότητα
άσκησης
ανεξάρτητης
οικονομικής
δραστηριότητας
o
Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω
νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα
άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
o
Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά
εκκρεμεί σχετική αίτηση, βεβαίωση κατάθεσης σχετικής
αίτησης
Αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό Γ.Ε.ΜΗ
Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων έδρας
Μ3
Μ6
Μ7
Μ8
Θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού ημεδαπής εταιρείαςιδρυτή
Αναλυτικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.
(για ιδρυτή ημεδαπό ν.π.)
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Εμπορικό Μητρώο της
έδρας σε μετάφραση και επισημειωμένο με apostile (για
ιδρυτή αλλοδαπό ν.π.) ή επικυρωμένο από την προξενική
αρχή για όσες χώρες δεν παρέχουν apostile
Απόφαση Δ.Σ Α.Ε. για ίδρυση εταιρείας
Απόφαση συνέλευσης των εταίρων για ίδρυση εταιρείας
Κυρωμένο αντίγραφο
(αλλοδαπός ιδρυτής)

του

καταστατικού

με

apostile

Επίσημη μετάφραση του καταστατικού της εταιρείας στην

ελληνική γλώσσα
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του
νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας, με
επίσημη μετάφρασή του
Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας
για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του
νομικού προσώπου- ιδρυτή

