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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων
σχετικά µε τη λειτουργιά των υπηρεσιών µιας στάσης για τη σύσταση εταιριών»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙKΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137
Α').
β. Του ν.1599/1986 (Α΄75) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας
και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα του άρθρου 8.
γ. Του ν. 1497/1984 (Α΄188) «Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των
αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων».
δ. Του ν. 2362/1995 "Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 247).

1

ΑΔΑ: 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

ε. Του ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 50).
στ. Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
συγκεκριµένα του άρθρου 11.
ζ. Του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας" (Α’ 248) όπως ισχύει και
συγκεκριµένα του άρθρου 36.
η. Του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 291)
θ. ΤοΥ ν. 3013/2002 "Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις (Α’ 102) και
συγκεκριµένα του άρθρου 31.
ι. Του ν. 3419/2005 "Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής
Νοµοθεσίας" (297 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 4.
ια. Του ν. 3871/2010 "∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη" (Α’ 141).
ιβ. του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει και
συγκεκριµένα των άρθρων 10 και 11.
ιγ. Του ν.4251/2014 (Α΄80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει και συγκεκριµένα του άρθρου 26.
ιδ. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού συστήµατος – Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιχνιδιών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 85) όπως ισχύει.
ιε. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.
4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14,
17 και 41, όπως ισχύουν.
ιζ. Του ν. 4441/2016 "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις." (Α’ 227), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 4.
ιη. Του ν.δ. 356/1974 "Περί Κωδικός εισπράξεων δηµοσίων εσόδων (ΚΕ∆Ε)" (Α’ 90).
ιθ. Του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα"
(Α’ 98).
κ. Του π.δ. 258/2005 «Καταστατικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.)» (Α’ 316)
κα. του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, που
διέπουν το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Α’ 59), όπως ισχύει, και ιδίως της
παρ. 7 του άρθρου 1 αυτού.
κβ. του π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», (Α’ 116)
κγ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». (Α’ 208)
κδ. Του π.δ 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως
ισχύει (Α’ 210).
κε. Του π.δ. 96/2017 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.» (Α’ 136)
κστ. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης » (Α’ 161).
κζ. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’
168).
κη. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
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κθ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης» όπως ισχύει (Α’
192).
κι. του π.δ. 22/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),
λ. Της υπ’ αριθµ. Φ80000/7228/308/14-9-2006 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισµός Ασφαλιστικής
Λειτουργίας Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών ΟΑΕΕ)» (Β’ 1397).
λα. Της υπ’ αριθµ. ∆ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/16.09.2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Σύστηµα Πιστοποίησης της
Επιµόρφωσης» (Β’ 1592).
λβ.

Της υπ’ αριθµ. Οικ. 44549/∆9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο
Πετρόπουλο.» (Β’ 2169), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Οικ.: 54051/∆9.14200 από 22-112016 (Β’ 3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
λγ. της υπ’ αριθµ. Υ173/4.11.2016 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
λδ. Της υπ’ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 3696), “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονοµικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου”.
λε. Tης αριθµ. ∆.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ 2016 /4-8-2016 (Α∆Α: ΩΨΨΛΗ-ΦΙΚ/04/08/2016) Υπουργικής
Απόφασης «Λειτουργία Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονοµικών και ∆ιαδικασία
∆ιάθεσης ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών»
λστ. Της Αριθµ. ∆.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-17 Απόφασης του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων «Οργανισµός της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.)» (Β’ 968).
λζ. Της Αριθµ. 31564/19-3-2018 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας &
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα»
(Β’ 978).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισµό:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 1
Ορισµός των Υπηρεσιών Μιας Στάσης
1. Ως «Υπηρεσία µιας Στάσης» ορίζεται το ένα και µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί να
απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος προκειµένου να πραγµατοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας
οποιασδήποτε νοµικής µορφής.
2. Οι εκ του νόµου ορισµένες «Υπηρεσίες µιας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιµελητηρίων,
β) Οι Συµβολαιογράφοι ΥΜΣ,
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία µιας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ).
3. Τα κριτήρια επιλογής της αρµόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόµενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν
από τον συνδυασµό της νοµικής µορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που
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θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας. Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται
είναι οι κάτωθι:
α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ’ αριθµ. 31637/2017
Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης (Β’ 928), τότε µπορεί να γίνει σύσταση
οποιασδήποτε νοµικής µορφής σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ της παρ. 2.
β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ
γίνεται υποχρεωτικά από τον Συµβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών
και των ΙΚΕ µπορεί να γίνει είτε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου είτε στον Συµβολαιογράφο
ΥΜΣ.
γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος είτε για την
άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας είτε για τη µεταβίβαση εισφερόµενου είδους, τότε
ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά
στον Συµβολαιογράφο ΥΜΣ.
Άρθρο 2
Απαιτούµενος χρόνος και κόστος σύστασης
1. Ο χρόνος σύστασης µιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιµες ηµέρες.
Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα να προβεί σε έλεγχο των υποβαλλοµένων εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων
και εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης.
2. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της ΥΜΣ προκύψει ότι η αίτηση ή οποιοδήποτε από τα
υποβαλλόµενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης
νοµοθεσίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, να προβούν εγγράφως
στις αναγκαίες διευκρινήσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από
τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσµία των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών παρέλθει
άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εµπρόθεσµη υποβολή τους εξακολουθούν να µην πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόµου, η αίτηση για τη σύσταση της Εταιρείας απορρίπτεται.
3. Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν για την περίπτωση σύστασης µέσω e-ΥΜΣ καθώς ο
ενδιαφερόµενος καταχωρίζει ο ίδιος τα απαιτούµενα στοιχεία του άρθρου 4 στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα της e-ΥΜΣ. Η σύσταση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13,
πραγµατοποιείται αυτόµατα.
4. Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαµβάνει τα εξής:
α) Το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016 (Α’
227).
β) Το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, το οποίο αφορά µόνο την σύσταση Α.Ε. και το
ύψος της ορίζεται στο 1‰ επί του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της περ. α της παρ. 4 περιλαµβάνει:
α) Το Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος
για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ και ως εκ τούτου αποτελεί πόρο της ΥΜΣ που
πραγµατοποιεί τη σύσταση. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις
Προσωπικές Εταιρείες και στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ για τις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. Αν οι
ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραµµατίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
β) Το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και το οποίο
καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή µεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Το τέλος Ελέγχου και ∆έσµευσης Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου που προβλέπεται στο άρθρο
8 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα τριάντα
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(30) ευρώ, εφόσον ο έλεγχος πραγµατοποιηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Αν ο έλεγχος
πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο νοµού το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΥΜΣ (€)

ΤΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ
(€)

ΤΕΛΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
ΚΑΙ
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο
(€)

Α.Ε.

60

10

30

Ε.Π.Ε.

60

10

30

Ι.Κ.Ε.

60

10

30

Ο.Ε.

50

10

30

Ε.Ε.

50

10

30

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιλέξει να συστήσει εταιρεία µέσω της e-ΥΜΣ, τότε το
κόστος σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπόµενου στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της
προηγούµενης παραγράφου και αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Η επιβάρυνση
των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της ως
άνω περίπτωσης δεν περιλαµβάνεται στο κόστος σύστασης µέσω e-ΥΜΣ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΥΜΣ
Άρθρο 3
Ενέργειες για τη Σύσταση Εταιρείας
1. Ο/οι ενδιαφερόµενος/οι να συστήσουν εταιρεία, προσέρχονται στην ΥΜΣ της επιλογής τους, υπό
τους περιορισµούς που τίθενται στην παρ. 3 του άρθρου 1, και προβαίνουν στις ακόλουθες
ενέργειες:
α) υποβάλλουν όλα τα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 4.
β) δίνουν εντολή στην ΥΜΣ να ενεργήσει για λογαριασµό τους και να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες ολοκλήρωσης της σύστασης της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
γ) προβαίνουν στην διαδικασία πληρωµής του κόστους σύστασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά
στο άρθρο 6.

5

ΑΔΑ: 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

2. Οι ιδρυτές δύνανται να δηλώσουν έναν εξ αυτών ή έναν τρίτο ως εκπρόσωπό τους,
συµπληρώνοντας και υπογράφοντας προς τούτο το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ –
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΤΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής αυτών
από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, στον οποίο µπορούν να αναθέσουν:
α) είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία σύστασης, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 4
έως 6,
β) είτε να αναλάβει την υποχρέωση της επικοινωνίας µε την ΥΜΣ, εφόσον τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά πάσχουν ή είναι ελλιπή, ή απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπληρωµατικά
στοιχεία. Ο εκπρόσωπος οφείλει να προσκοµίζει τα αιτηθέντα έγγραφα και να παράσχει τις
απαραίτητες διευκρινίσεις στην τασσόµενη προθεσµία κάθε φορά.
3. Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου χορήγηση εξουσιοδότησης δεν περιλαµβάνει την πράξη
σύστασης της εταιρείας, η οποία υπογράφεται όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Προσκοµιζόµενα Στοιχεία και Έγγραφα για τη Σύσταση Εταιρείας
1. Κατάθεση εταιρικής σύµβασης
α) Για τη σύσταση που πραγµατοποιείται µέσω της ΥΜΣ του Επιµελητηρίου, η εταιρική σύµβαση
κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, υπογεγραµµένη από όλους τους συµβαλλόµενους ή
από τους έχοντες ειδική συµβολαιογραφική πληρεξουσιότητα. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής
κατάθεσης η εταιρική σύµβαση είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19.
β) Για τη σύσταση που πραγµατοποιείται µέσω του Πιστοποιηµένου Συµβολαιογράφου ΥΜΣ, η
εταιρική σύµβαση ανεξαρτήτως συστατικού τύπου, καταρτίζεται από τον Συµβολαιογράφο και
υπογράφεται από όλους τους συµβαλλόµενους ή από τους έχοντες ειδική συµβολαιογραφική
πληρεξουσιότητα.
Το κείµενο της εταιρικής σύµβασης κατατίθεται σε κάθε περίπτωση και µε τη µορφή µη
επεξεργάσιµου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς υπογραφές.
2. Νοµιµοποιητικά έγγραφα ιδρυτών
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρεία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού
Α.Φ.Μ. δυνάµενου να διενεργεί συναλλαγές µε την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε
Φορολογικές ∆ιατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγµή της σύστασης της Εταιρείας. Περαιτέρω,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ιδρυτές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαποί ή
αλλοδαποί, υπήκοοι κράτους-µέλους ΕΕ ή τρίτων χωρών), προκειµένου να αιτηθούν τη σύσταση
εταιρείας, θα πρέπει να προσκοµίσουν στην αρµόδια ΥΜΣ κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
11 του ν.2690/1999, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των ακόλουθων νοµιµοποιητικών
εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV):
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα:
Αα. Οι Έλληνες υπήκοοι, αστυνοµική ταυτότητα
Αβ. Οι πολίτες κράτους-µέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
Αγ. Οι πολίτες τρίτων χωρών:
Αγ1. Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι ιδρυτές ετερόρρυθµοι εταίροι προσωπικής
εταιρείας:
Αγ1.1 ∆ιαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς
συµβάσεις µε θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,
Αγ1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας) σχετικά µε την πρόθεσή τους να διαµείνουν µόνιµα στη χώρα και
Αγ1.3. Εφόσον διαµένουν ή επιθυµούν να διαµείνουν µόνιµα στη χώρα, άδεια διαµονής ή
βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαµονής.
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Αγ2. Οι ιδρυτές οµόρρυθµοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:
Αγ2.1 ∆ιαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς
συµβάσεις µε θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και
Αγ2.2 Άδεια διαµονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαµονής.
Η προαναφερόµενη άδεια διαµονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση
ανεξάρτητης οικονοµικής / επιχειρηµατικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία και µπορεί είτε να προσκοµίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται
ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστηµα το επιτρέπει.
Β. Για τους ιδρυτές νοµικά πρόσωπα ηµεδαπής:
Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού του νοµικού προσώπου ιδρυτή. Όταν αυτό
είναι καταχωρισµένο στο Γ.Ε.ΜΗ., το αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΥΜΣ σε
ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 ατελώς και
απευθείας από τη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ..
Ββ. Απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συµµετοχή του
νοµικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισµού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας σύστασης.
Βγ. Εάν ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο
διαφορετικό από τον νόµιµο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν η
σύσταση της εταιρείας γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο
της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας έχει βεβαιωθεί κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, αν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή
προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
Γ. Για τους ιδρυτές νοµικά πρόσωπα αλλοδαπής:
Γα. Αντίγραφο καταστατικού του νοµικού προσώπου,
Γβ. Βεβαίωση του αρµόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νοµικό πρόσωπο
εκδόσεως τελευταίου τριµήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθµός εγγραφής του
σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης – εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε
άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του,
Γγ. Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισµό νοµίµου
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
Όλα τα ανωτέρω προσκοµίζονται κατά τα διεθνή νόµιµα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille,
προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόµενα σε διεθνείς
συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) µε την επίσηµη µετάφραση αυτών.
3. Λοιπά απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
α. Εξουσιοδότηση των ιδρυτών, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, εφόσον η
διαδικασία σύστασης γίνεται µε εκπρόσωπο.
β. Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόµου αυτή προαπαιτείται για τη
σύσταση της εταιρείας.
γ. Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των
οφειλόµενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην οποία θα
δηλώνεται :
δ.α. ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. για την Εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση
αρµόδια ∆.Ο.Υ..
δ.β. η διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο,
µισθωµένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.
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ε. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τον ν.
4442/2016 (Α’ 227).
4. Έντυπα που συµπληρώνονται µε ευθύνη του υπόχρεου, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στην εταιρεία
µετά τη σύστασή της:
α. «∆ήλωση έναρξης/µεταβολής εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3
β. «∆ήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται
γ. «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου» Μ7
δ. «∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται
Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιµα σε εκτυπώσιµη µορφή, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.).
Στις περιπτώσεις που οι ιδρυτές έχουν λάβει ήδη Α.Φ.Μ. για την Εταιρεία ως υπό ίδρυση αναγράφουν
αυτόν στην υπό α. ανωτέρω δήλωση έναρξης εργασιών Μ3.
Άρθρο 5
Παραχώρηση Εντολής προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης
1. Οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών, συµπληρώνουν και
χορηγούν στην ΥΜΣ έγγραφη εντολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προκειµένου η ΥΜΣ να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4441/2016.
Με τη χορήγηση της εντολής τεκµαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για
την αναζήτηση και λήψη από την ΥΜΣ των εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι
απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η ως άνω εντολή, περιλαµβάνει και ενσωµατώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:
α. Αίτηση Προελέγχου ∆έσµευσης Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου,
β. Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. Αίτηση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο και χορήγησης Α.Φ.Μ, στην εταιρεία µετά τη
σύστασή της,
δ. Αίτηση χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθµου στο TAXISnet,
ε. Αίτηση χορήγησης κωδικών πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
στ. Αίτηση αποστολής ανακοίνωσης σύστασης στον ΕΦΚΑ.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία πληρωµής κόστους σύστασης
1. Η αίτηση σύστασης ολοκληρώνεται µε την καταβολή του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης
της Εταιρείας και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπου απαιτείται, κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 2. Η καταβολή των χρηµατικών ποσών δύναται να γίνει κατ’ επιλογή του
υπόχρεου είτε µε µετρητά είτε µε ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό
λογαριασµό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, είτε
µέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όπως οι εν
λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιµες κάθε φορά από την ΥΜΣ.
2. Με εξαίρεση τη χρήση µετρητών σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταβάλλων θα πρέπει να
προσκοµίσει στην ΥΜΣ το αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα ή το αποδεικτικό πληρωµής των
οφειλοµένων ποσών.
3. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο
πρόσωπο των ενδιαφερόµενων να συστήσουν εταιρεία, το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης
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Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους
που ανάγονται στην αρµόδια ΥΜΣ το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται.
Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, η οποία
άρχεται από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα που λήγει η προθεσµία θεραπείας των ελλείψεων
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 7
Έλεγχος νοµιµότητας και πληρότητας υποβαλλόµενων στοιχείων και εγγράφων
1. Αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης σύστασης
εταιρείας, η αρµόδια ΥΜΣ προβαίνει σε έλεγχο νοµιµότητας και πληρότητας ο οποίος περιλαµβάνει τα
εξής:
α) Έλεγχο νοµιµοποίησης των αιτούντων/ιδρυτών ή του εξουσιοδοτηµένου να εκπροσωπεί τους
ενδιαφερόµενους να συστήσουν εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασµό αυτών. Ειδικότερα,
εξετάζεται αν για την εξουσιοδότηση του αιτούντος έχει
ακολουθηθεί η
διαδικασία που
περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3.
β) Έλεγχο της εταιρικής σύµβασης/καταστατικού, τόσο ως προς το αν είναι νοµίµως
υπογεγραµµένη από όλους τους ιδρυτές, όσο και ως προς τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου
παράβαση των οποίων επιφέρει ακυρότητα της εταιρείας. Στην περίπτωση χρήσης πρότυπου
καταστατικού θα πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν ακολουθηθεί πιστά οι οδηγίες που τα συνοδεύουν
(παραρτήµατα της Υπουργικής Απόφασης 31637/2017, 928 Β’).
γ) Έλεγχο πληρότητας των λοιπών υποβαλλοµένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών
του άρθρου 4.
2. Σε περίπτωση που οτιδήποτε από τα ανωτέρω δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείµενης
νοµοθεσίας, ακολουθείται αµελλητί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2.
3. Εφόσον τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, αιτήσεις και νοµιµοποιητικά έγγραφα
που
προσκοµίζονται από τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους είναι πλήρη και σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας και των παραρτηµάτων της, δεν επιτρέπεται η, καθ’ υπέρβαση των διατάξεων αυτών,
απαίτηση της ΥΜΣ για συµπλήρωση ή προσκόµιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή αιτήσεων από
τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους.
Άρθρο 8
Προέλεγχος επωνυµίας- Έγκριση Χρήσης
1. Η ΥΜΣ προβαίνει ηλεκτρονικά σε Προέλεγχο και ∆έσµευση Χρήσης της Επωνυµίας και του
∆ιακριτικού Τίτλου της υπό σύστασης εταιρείας µέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυµιών και του
Ειδικού Μητρώου Επωνυµιών και ∆ιακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση του Γ.Ε.ΜΗ.. Ο έλεγχος της
επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε
περίπτωση που η προτεινόµενη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της υπό σύστασης εταιρείας
προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η ΥΜΣ καλεί τους ιδρυτές ή/και τον νόµιµο εκπρόσωπο
ή/και το εξουσιοδοτηµένο τρίτο πρόσωπο, να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις στις
υποβληθείσες αιτήσεις και στο καταστατικό της εταιρείας, εφόσον αυτό είναι πρότυπο καταστατικό ή
ιδιωτικό έγγραφο και έχει ήδη συνταχθεί. Οι προθεσµίες της διαδικασίας αυτής είναι οι
προβλεπόµενες στην παρ. 2 του άρθρου 2.
2. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος δεσµεύεται από την ΥΜΣ για λογαριασµό της υπό σύστασης
εταιρείας, αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
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περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης παρατείνεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του προαναφερόµενου άρθρου.
3. Η άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την
αυτόµατη παύση της διαδικασίας σύστασης και την αποδέσµευση της επωνυµίας και του διακριτικού
τίτλου. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας σύστασης απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και
δικαιολογητικών.
Άρθρο 9
Καταχώριση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα ΥΜΣ και Γ.Ε.ΜΗ.
1. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η ΥΜΣ ψηφιοποιεί όλα τα έγγραφα που κατατίθενται
κατά τη διαδικασία της σύστασης και καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εταιρείας καθώς και
το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα της ΥΜΣ το οποίο διασυνδέεται µε το
πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να καταχωριστεί σε αυτό η σύσταση της εταιρείας.
2. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων, το πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ.:
α. χορηγεί αριθµό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης,
β. δηµιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στον ηλεκτρονικό
Φάκελο καταχωρίζονται σε ψηφιακή µορφή όλα τα σχετικά µε τη σύσταση έγγραφα και αιτήσεις,
γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη & κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου στο εξής να δύναται αυτή να προβαίνει σε
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων και να αιτείται την
ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων.
Άρθρο 10
Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό µητρώο – Χορήγηση ΑΦΜ – Χορήγηση
Κλειδαρίθµου TAXISnet
1. Για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση σε αυτήν Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ
διαβιβάζει αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας,
που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
β) τα στοιχεία προσδιορισµού της έδρας της εταιρείας όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΥΜΣ για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό
Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. ή τη διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ στην περίπτωση που η εταιρεία
έχει ήδη λάβει Α.Φ.Μ. ως υπό ίδρυση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας).
2. Το TAXIS, µε την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους και εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, προβαίνει αυτοµατοποιηµένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και
χορηγεί ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ. αυτής, ο οποίος και καταχωρίζεται αυτοµάτως στη Μερίδα της
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ο χορηγηθείς Α.Φ.Μ. αποτελεί µέρος της ανακοίνωσης σύστασης της
Εταιρείας που εκδίδεται µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας.
3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, εφόσον εφαρµόζονται οι διατάξεις των περ. δ’ και ε’ του άρθρου 10
και της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), η εγγραφή και η έναρξη στο
φορολογικό µητρώο ολοκληρώνονται µε βάση τα άρθρα 10 & 11 του ν. 4174/2013.
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4. Εάν διαπιστωθεί ότι καταχωρίστηκαν στοιχεία ανακριβή, λόγω λάθους του χρήστη, γίνεται
αυτεπάγγελτη διόρθωση των στοιχείων αυτών στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια
στη ∆.Ο.Υ., µε την υποβολή δήλωσης µεταβολής.
5. Μετά την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και την απόδοση του Α.Φ.Μ., εφόσον το επιθυµεί η
εταιρεία, παρέχεται από την ΥΜΣ, δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για
την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθµου. Η εταιρεία παραλαµβάνει τον
προσωρινό Κλειδάριθµο από την ΥΜΣ προκειµένου σύµφωνα µε την ενδεδειγµένη διαδικασία του
TAXISnet
να λάβει τον οριστικό Κλειδάριθµο για χρήση των Υπηρεσιών του TAXISnet. Ο
προσωρινός Κλειδάριθµος δεν καταχωρίζεται στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ούτε αποτελεί
στοιχείο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας κατά τα οριζόµενα στην παρούσα
και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης σύστασης, εφόσον επιθυµεί η εταιρεία να της αποδοθεί ο
οριστικός Κλειδάριθµος, της παρέχεται από την ΥΜΣ πρόσβαση στην σχετική υπηρεσία του TAXISnet
µέσω του κατάλληλου συνδέσµου. Η διαδικασία απόδοσης του οριστικού Κλειδαρίθµου διενεργείται
αποκλειστικά και µόνο από τον κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας , ο οποίος για
το λόγο αυτό εισάγει στο TAXISnet όλα τα απαραίτητα στοιχεία της, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται ο Α.Φ.Μ., ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. και ο προσωρινός Κλειδάριθµος που της αποδόθηκε
προηγουµένως.
Άρθρο 11
Εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της εταιρείας και την
απόδοση σε αυτή Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. ενηµερώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) για τη σύσταση της νέας εταιρείας.
2. Η ενηµέρωση γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά από την
Υπηρεσία Μιας Στάσης στον ΕΦΚΑ περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
α) τον Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας,
β) τον Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και
γ) τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και µελών ∆Σ όπως απαιτούνται
από την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
3. Ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε όλες τις από τον νόµο προβλεπόµενες ενέργειες για τη διαπίστωση της
ασφαλισιµότητας των ανωτέρω αναφερόµενων φυσικών προσώπων και τα ενηµερώνει σχετικά µε τις
υποχρεώσεις τους, χωρίς οι ενέργειες αυτού να θίγουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο την ίδια τη σύσταση
της εταιρείας.
Άρθρο 12
Λοιπές ∆ιαδικασίες
1. Η συσταθείσα εταιρεία εγγράφεται στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιο Επιµελητήριο, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) αυτοµάτως µετά το πέρας των διαδικασιών των
άρθρων 9 και 10.
2. Η ΥΜΣ εκδίδει ψηφιακά υπογεγραµµένα αντίγραφα της εταιρικής σύµβασης και της ανακοίνωσης
σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ατελώς στους αιτούντες. Η ανακοίνωση, εκτός από το
πλήρες κείµενο του καταστατικού περιλαµβάνει και τα εξής στοιχεία: α) Την ηµεροµηνία σύστασης
της εταιρείας, β) την εταιρική µορφή αυτής, γ) την επωνυµία και τον διακριτικό της τίτλο, δ) τον
αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (ΚΑΚ), ε) τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας και την
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αρµόδια ∆.Ο.Υ. και στ) τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆). Η εκτύπωση της
ανακοίνωσης σύστασης που εκδίδεται από την ΥΜΣ και φέρει προηγµένη ψηφιακή υπογραφή
λογίζεται ως επίσηµο αντίγραφο για κάθε νόµιµη χρήση.
3. Η ΥΜΣ χορηγεί βεβαίωση πληρωµής του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και,
όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η βεβαίωση εκδίδεται στο όνοµα της
νεοσυσταθείσας εταιρείας.
4. Τα ποσά τα οποία καταβάλλονται τοις µετρητοίς ή µε τραπεζική επιταγή στην ΥΜΣ και έχουν
εισπραχθεί για λογαριασµό τρίτων, κατατίθενται το αργότερο την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τον
προϊστάµενο της ΥΜΣ ή εφόσον η ΥΜΣ είναι συµβολαιογράφος, από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτηµένο
προς τούτο υπάλληλο αυτών, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ..
5. Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη σύσταση, τα ποσά που εισπράχθηκαν από την ΥΜΣ για
λογαριασµό τρίτων, επιµερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους. Η καταβολή γίνεται µε χρέωση
του τραπεζικού λογαριασµού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο και πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού των δικαιούχων µε ηλεκτρονικά µέσα. Η
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους τριµηνιαίες
συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η
ηµεροµηνία είσπραξης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία της καταβάλλουσας εταιρείας: Επωνυµία,
Νοµική Μορφή, Α.Φ.Μ. και Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ..
6. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σύσταση της εταιρείας η ΥΜΣ, διαβιβάζει τον πλήρη φυσικό
φάκελο αυτής, στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον η ΥΜΣ είναι συµβολαιογράφος, ο φυσικός
φάκελος που διαβιβάζεται περιλαµβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόµενων
σε αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.

∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ e-ΥΜΣ
Άρθρο 13
Σύσταση µέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)
1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας πραγµατοποιείται εξ
ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, µε τη χρήση εξειδικευµένης
ψηφιακής πλατφόρµας, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(https://eyms.businessportal.gr ).
2. Με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης συστήνονται µόνο εταιρείες οι οποίες χρησιµοποιούν
το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην ΥΑ 31637/2017
(Β’ 928). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές ηλεκτρονικά βάσει των οριζοµένων
στο άρθρο 19 της παρούσας.
3. Οι ενδιαφερόµενοι να συστήσουν εταιρεία µέσω της e-YMS αναθέτουν κατ’ αρχήν σε έναν εξ
αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευµένης ψηφιακής πλατφόρµας της e-ΥΜΣ. Το
πρόσωπο αυτό:
α. αυθεντικοποιείται µέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων
του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή
εναλλακτικά µέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόµενος ήδη
διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του ∆ηµοσίου,
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β. συµπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των παρ. 2 και 3
του άρθρου 4 και καταχωρίζει τα στοιχεία των εντύπων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου χωρίς
ανάρτηση των ίδιων των εντύπων και
γ. δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυµίας και διακριτικού τίτλου κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 1 του άρθρου 8.
4. Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας προκύψει ότι η
επωνυµία ή ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη
καταχωρισµένους στο Γ.Ε.ΜΗ., το αίτηµα διακόπτεται και οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
απευθυνθούν σε ΥΜΣ της παρ 2 του άρθρου 1. Εναλλακτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης
µπορεί να επανεκκινηθεί µε διαφορετική επωνυµία ή/και διακριτικό τίτλο.
5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει
πρόβληµα µε τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυµίας, οι ενδιαφερόµενοι να συστήσουν εταιρεία
µέσω της e-YMS ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα
συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα, και αφού αυθεντικοποιηθούν σύµφωνα µε την περ. α’ της
παρ. 3 επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό. Στην περίπτωση
περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των ενεργειών του
προηγούµενου εδαφίου γίνεται από όλους διαδοχικά. Η αίτηση σύστασης θεωρείται ολοκληρωµένη
µόνο κατόπιν της θέσης ηλεκτρονικής υπογραφής από όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόµενους
ιδρυτές, η οποία και αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων ανεξαρτήτως των
καταχωρισµένων στο σύστηµα της e-ΥΜΣ στοιχείων.
6. Ακολουθεί ηλεκτρονική καταβολή του κόστους σύστασης σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2
είτε µε ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό λογαριασµό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε
µέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όπως οι εν
λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιµες κάθε φορά από την ΥΜΣ.
7. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των προηγούµενων παραγράφων η αίτηση θεωρείται
ολοκληρωθείσα και το σύστηµα της e-ΥΜΣ:
α. χορηγεί αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης,
β. δηµιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη & κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,
δ. διαβιβάζει µε ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 10 µέσω της
διαδικτυακής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) προκειµένου η
εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο και να λάβει Α.Φ.Μ.,
ε. χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης
χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθµου κατά τα οριζόµενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10,
στ. ενηµερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας,
ζ. εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιο Επιµελητήριο,
η. εκδίδει ψηφιακά υπογεγραµµένα αντίγραφα της εταιρικής σύµβασης και της ανακοίνωσης
σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες,
θ. χορηγεί βεβαίωση πληρωµής του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου
απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
8. Πρωτότυπα έγγραφα οποιουδήποτε είδους (υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις κλπ) δεν
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την e-ΥΜΣ σε άλλες Υπηρεσίες αλλά διατηρούνται ψηφιοποιηµένα
στον ηλεκτρονικό Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας.
Άρθρο 14
Έννοµες συνέπειες Σύστασης µέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης
(e-ΥΜΣ)
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1. Η συµπλήρωση στοιχείων και η ανάρτηση εγγράφων µε χρήση του πληροφοριακού συστήµατος
της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), συνεπώς η
ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως
προβλέπει ο εν λόγω νόµος.
2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι αρµόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3419/2005 υποχρεούνται, ανά τετράµηνο, που άρχεται έξι (6) µήνες µετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας, να διενεργούν δειγµατοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5%
επί των συστάσεων εταιρειών αρµοδιότητάς τους που έγιναν µέσω e-ΥΜΣ (µε τη δυνατότητα
διενέργειας ελέγχου σε µεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο),
προκειµένου να εξακριβώσουν τη νοµιµότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των σχετικών µε τη
σύσταση στοιχείων και εγγράφων. Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται µε τη συνδροµή των
κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών ή φορέων, όπως ενδεικτικά η Ελληνική Αστυνοµία, υπηρεσίες
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.λ.π. οι οποίες υποχρεούνται όπως συνεργαστούν
παρέχοντας σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή τα απαιτούµενα από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις
λοιπές αρµόδιες για την άσκηση εποπτείας υπηρεσίες έγγραφα ή πληροφορίες. Στις περιπτώσεις στις
οποίες κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνοµο στοιχείο ή
έγγραφο εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον ν. 1599/1986 (Α’ 75).
3. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. συντάσσουν ετήσια έκθεση µέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους, στην οποία
παρουσιάζονται τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσµατα του δειγµατοληπτικού ελέγχου που αφορούν το
σύνολο του προηγούµενου έτους (1/1-31/12) και αυτή αποστέλλεται έως το πρώτο δεκαπενθήµερο
του µηνός Απριλίου στην ∆ιεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης.

Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ
Άρθρο 15
Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
1. Συστήνεται και τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο
Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ. Το εν λόγω Μητρώο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και
βρίσκεται αναρτηµένο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ..
2. Για τις ανάγκες της παρούσας ως Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. νοείται το φυσικό πρόσωπο που ασχολείται
στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίζει πράξεις και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστηµα του
Γ.Ε.ΜΗ. και ως χρήστης ΥΜΣ νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας
Στάσης για την σύσταση εταιρείας.
3. Το Μητρώο της παρ. 1 διακρίνεται στα εξής Υπο-Μητρώα:
α. Υπό-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.
β. Υπό-Μητρώο Συµβολαιογράφων ΥΜΣ
γ. Υπό-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ
4. Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο της παρ. 1 είναι η χορήγηση κατάλληλης πιστοποίησης η
οποία χορηγείται βάσει των προϋποθέσεων των άρθρων 16 έως 18.
Άρθρο 16
Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.
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1. Ιδιότητα του πιστοποιηµένου Χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. αποκτάται µε την εγγραφή του ενδιαφερόµενου
υπαλλήλου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπό-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. της παρ. 3 του
άρθρου 15.
2. Η εγγραφή στο Υπό-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών ΓΕΜΗ προϋποθέτει επιτυχή συµµετοχή σε
ειδικό για το σκοπό αυτό πρόγραµµα, πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους του
Ε.Κ.∆.∆.Α., που θα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του ΕΚ∆∆Α και θα καταρτίζεται από
τη ∆ιεύθυνση Εταιρειών.
3. Ο προϊστάµενος της εκάστοτε Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να µεριµνά για την πιστοποίηση όλων
των υπαλλήλων-χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και να εγκρίνει τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της παρ. 2.
Κατόπιν της προαναφερόµενης έγκρισης, κάθε υπάλληλος προκειµένου να αποκτήσει την Άδεια
Πιστοποιηµένου Χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και να εγγραφεί στο Υπό-Μητρώο α’ της παρ. 3 του άρθρου 15
υποβάλλει αίτηση στο ΕΚ∆∆Α για τη συµµετοχή του στο σχετικό πιστοποιηµένο πρόγραµµα της παρ.
2.
4. Οι εκπαιδευόµενοι,
µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος, προσκοµίζουν στην Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τις σχετικές Βεβαιώσεις Πιστοποίησης που εκδίδει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του
ΕΚ∆∆Α. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µεριµνά για την άµεση εγγραφή των επιτυχόντων στο ΥποΜητρώο Χρηστών ΓΕΜΗ και την χορήγηση σε αυτούς κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό
σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22.
5. Η πιστοποίηση Χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εγγραφής του στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. Ο Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. ο οποίος επιθυµεί να ανανεώσει την
πιστοποίησή του υποβάλλει σχετική αίτηση στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών. Η αρχική πιστοποίηση
εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την ανανέωσή της, εφόσον όµως ο
Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. την αιτηθεί εγκαίρως και συγκεκριµένα τουλάχιστον έναν µήνα πριν από τη λήξη
της, συνυποβάλλοντας προς τούτο έγκριση του προϊσταµένου της οικείας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Η
∆ιεύθυνση Εταιρειών µπορεί να θέσει ως προϋπόθεση για την ανανέωση της πιστοποίησης την εκ
νέου παρακολούθηση του προγράµµατος της παρ. 4. εφόσον έχει επέλθει εντός της πενταετίας
αλλαγή είτε του νοµοθετικού πλαισίου είτε του πληροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ..
6. Ο προϊστάµενος της εκάστοτε Υπηρεσίας Γ.ΕΜΗ. οφείλει να ενηµερώνει την Κεντρική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ο ενδιαφερόµενος ζήτησε την
εγγραφή του στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. προκειµένου ο χρήστης να
διαγραφεί από το εν λόγω Υπό-Μητρώο.

Άρθρο 17
Προϋποθέσεις λειτουργίας Συµβολαιογράφων ως ΥΜΣ
1. Η ιδιότητα του Συµβολαιογράφου ΥΜΣ αποκτάται µε την εγγραφή του ενδιαφερόµενου
Συµβολαιογράφου στο Υπό-Μητρώο Συµβολαιογράφων ΥΜΣ της παρ. 3 του άρθρου 15.
2. Η εγγραφή στο Υπο-Μητρώο Συµβολαιογράφων ΥΜΣ προϋποθέτει:
α) άδεια άσκησης επαγγέλµατος συµβολαιογράφου, όπως ορίζεται στις κείµενες διατάξεις,
β) απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό για την εκπλήρωση της εργασίας του, όπως ορίζεται στην παρ.
3 του άρθρου 22,
γ) επιτυχή συµµετοχή σε πρόγραµµα επιµόρφωσης στο πληροφοριακό σύστηµα των ΥΜΣ σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
3. Κάθε υποψήφιος που επιθυµεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Συµβολαιογράφου ΥΜΣ και να
εγγραφεί στο Υπο-Μητρώο β’ της παρ. 3 του άρθρου 15, υποβάλλει αίτηση για τη συµµετοχή στο
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σχετικό πρόγραµµα επιµόρφωσης στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Συµβολαιογραφικό Σύλλογο,
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό για την εκπλήρωση της
εργασίας του.
4. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης Συµβολαιογράφων ΥΜΣ καταρτίζεται από τη ∆ιεύθυνση Εταιρειών µε
τη συµβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία µε την
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
τουλάχιστον σε εξαµηνιαία βάση.
5. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος της προηγούµενης παραγράφου, η Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µεριµνά για την άµεση εγγραφή των επιτυχόντων στο Υπο-Μητρώο
Συµβολαιογράφων ΥΜΣ και χορηγεί σε αυτούς κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα
ΥΜΣ σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22.
6. Ο Συµβολαιογράφος ΥΜΣ εγγράφεται στο Υπο-Μητρώο Συµβολαιογράφων ΥΜΣ για πέντε (5) έτη.
Ο Συµβολαιογράφος ο οποίος επιθυµεί να ανανεώσει την πιστοποίησή του υποβάλλει σχετική αίτηση
στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Η αρχική πιστοποίηση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά
τη λήξη της, µέχρι την ανανέωσή της, εφόσον όµως ο Συµβολαιογράφος την αιτηθεί εγκαίρως και
συγκεκριµένα τουλάχιστον έναν µήνα πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα
δικαιολογητικά της παρ. 3. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εταιρειών
µπορεί να θέσει ως προϋπόθεση για την ανανέωση της εγγραφής την εκ νέου παρακολούθηση του
προγράµµατος της παρ. 4. εφόσον έχει επέλθει εντός της πενταετίας αλλαγή είτε του νοµοθετικού
πλαισίου είτε του πληροφοριακού συστήµατος των ΥΜΣ.
7. Η απώλεια της ιδιότητας του συµβολαιογράφου, βάσει της οποίας ο ενδιαφερόµενος ζήτησε την
εγγραφή του στο Υπο-Μητρώο Συµβολαιογράφων ΥΜΣ (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά λόγω
συνταξιοδότησης), πρέπει να κοινοποιείται είτε από τον ίδιο είτε από τον οικείο Συµβολαιογραφικό
Σύλλογο στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προκειµένου να διαγραφεί από το εν λόγω υπο-µητρώο.
Άρθρο 18
Πιστοποίηση Χρηστών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ
1. Η ιδιότητα του πιστοποιηµένου Χρήστη
Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ αποκτάται µε την εγγραφή του
ενδιαφερόµενου υπαλλήλου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπό-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως
ΥΜΣ της παρ. 3 του άρθρου 15.
2. Η εγγραφή στο Υπό-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ προϋποθέτει επιτυχή
συµµετοχή σε ειδικό πρόγραµµα πιστοποίησης που καταρτίζεται από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία µε τη ∆/νση Εταιρειών καθώς και µε την Κεντρική
Υπηρεσία ΓΕΜΗ και υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης
τουλάχιστον σε εξαµηνιαία βάση.
3. Ο προϊστάµενος της εκάστοτε Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να µεριµνά για την πιστοποίηση των
υπαλλήλων-χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ και να εγκρίνει τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της παρ. 2.
Κατόπιν της προαναφερόµενης έγκρισης, κάθε υπάλληλος προκειµένου να αποκτήσει την Άδεια
Πιστοποιηµένου Χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ και να εγγραφεί στο Υπό-Μητρώο γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 15 υποβάλλει αίτηση στο ΕΚ∆∆Α για τη συµµετοχή του στο σχετικό πιστοποιηµένο
πρόγραµµα της παρ. 2.
4. Οι εκπαιδευόµενοι, µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος, προσκοµίζουν στην Κεντρική
Υπηρεσία ΓΕΜΗ τις σχετικές Βεβαιώσεις Πιστοποίησης που εκδίδει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του

16

ΑΔΑ: 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

ΕΚ∆∆Α. Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ µεριµνά για την άµεση εγγραφή των επιτυχόντων στο ΥποΜητρώο Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ και τη χορήγηση σε αυτούς κωδικών πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστηµα ΥΜΣ σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22.
5. Η πιστοποίηση Χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εγγραφής
του στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών ΥΜΣ. Ο Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ ο οποίος επιθυµεί να
ανανεώσει την πιστοποίησή του υποβάλλει σχετική αίτηση στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών. Η αρχική
πιστοποίηση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την ανανέωσή της,
εφόσον όµως ο Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ την αιτηθεί εγκαίρως και συγκεκριµένα τουλάχιστον έναν
µήνα πριν από τη λήξη της, συνυποβάλλοντας προς τούτο έγκριση του προϊσταµένου της οικείας
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Η ∆ιεύθυνση Εταιρειών µπορεί να θέσει ως προϋπόθεση για την ανανέωση της
πιστοποίησης την εκ νέου παρακολούθηση του προγράµµατος της παρ. 4. εφόσον έχει επέλθει εντός
της πενταετίας αλλαγή είτε του νοµοθετικού πλαισίου είτε του πληροφοριακού συστήµατος των ΥΜΣ.
6. Ο προϊστάµενος της εκάστοτε Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να ενηµερώνει την Κεντρική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ο ενδιαφερόµενος ζήτησε την
εγγραφή του στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ (ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά λόγω συνταξιοδότησης, µετάταξης κλπ) προκειµένου ο χρήστης να διαγραφεί από το
εν λόγω Υπό-Μητρώο.

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 19
Ηλεκτρονική Υπογραφή
1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρεται ότι για τη σύσταση της εταιρείας µέσω της ΥΜΣ του
Επιµελητηρίου ή µέσω της e- ΥΜΣ, η εταιρική σύµβαση κατατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή
υπογεγραµµένη, νοείται ότι οι ιδρυτές χρησιµοποιούν, ανάλογα και µε τις δυνατότητες που το
πληροφοριακό σύστηµα τους παρέχει κάθε φορά, είτε:
α) την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο 12 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 26 του Κανονισµού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νοµική ισχύ ισοδύναµη µε την ιδιόχειρη
υπογραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισµού, όπως ισχύει, είτε:
β) την ηλεκτρονική υπογραφή που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο 10 του Κανονισµού
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει
νοµική ισχύ και είναι παραδεκτή σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 του εν λόγω Κανονισµού, όπως
ισχύει.
2. Οι υπογράφοντες την εταιρική σύµβαση χρησιµοποιούν όλοι τον ίδιο τύπο ηλεκτρονικής
υπογραφής για την ίδια σύµβαση.
Άρθρο 20
∆ιαβίβαση στοιχείων
1. Το πληροφοριακό σύστηµα ΥΜΣ διασυνδέεται ηλεκτρονικά µε τη Βάση ∆εδοµένων και το
πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να επικοινωνεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά και να
ανταλλάσσει δεδοµένα µε τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) και τον
ΕΦΚΑ για τη σύσταση εταιρειών σύµφωνα µε τους ν. 3419/2005 και 4441/2016. Για τη σύνδεση και
την ανταλλαγή δεδοµένων, τηρούνται οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές για την
ασφάλεια και την ακεραιότητα του δικτύου και των διαβιβαζόµενων δεδοµένων. Ειδικότερα, τα
δεδοµένα διαβιβάζονται µε κρυπτογραφηµένο και ασφαλή τρόπο, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις
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προδιαγραφές που θέτει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 27 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και τηρώντας τους κανόνες Πολιτικής Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστηµάτων των διασυνδεόµενων υπηρεσιών.
2. Η διαβίβαση στοιχείων, η ανταλλαγή πληροφοριών και η χορήγηση βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών µεταξύ των ΥΜΣ και των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, δύνανται να διενεργούνται και µε
τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2672/1998
«Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 290) και το ν.
3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138). Η διαβίβαση
στοιχείων µε τα ανωτέρω µέσα γίνεται σε κάθε περίπτωση αδυναµίας διασύνδεσης της ΥΜΣ µε άλλα
δηµόσια µητρώα.
Άρθρο 21
∆ιαδικτυακός Τόπος Γ.Ε.ΜΗ
1. Καθιερώνεται ο δηµόσιος διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr στον οποίο
δηµοσιεύεται κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη χρήση του Γ.Ε.ΜΗ. γενικότερα και για τη
σύσταση εταιριών µέσω ΥΜΣ ειδικότερα. Στον διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ. δηµοσιεύονται:
α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συµπεριλαµβανοµένου και του «Ειδικού Μητρώου Επωνυµιών
& ∆ιακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση» της παρ. 3 του ίδιου άρθρου,
β) τα στοιχεία των εταιριών που υπόκεινται εκ του νόµου σε δηµοσιότητα,
γ) πρόσβαση στην πληροφοριακή πλατφόρµα της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).
δ) πληροφορίες σχετικά µε τις ΥΜΣ, όπως ενδεικτικά:
δα. η διεύθυνση, οι ώρες υποδοχής κοινού, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο,
τηλεοµοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), και οι τρόποι πληρωµής που κάθε µία απ’ αυτές
υποστηρίζει.
δβ. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συστήσουν εταιρεία µέσω των ΥΜΣ, καθώς και τα κόστη
σύστασης ανά εταιρικό τύπο.
δγ. εξειδικευµένες πληροφορίες σχετικά µε την e-ΥΜΣ και ιδίως υλικό καθοδήγησης και
πλοήγησης στην εν λόγω υπηρεσία προκειµένου ο υπόχρεος να ολοκληρώνει πλήρως και
ανεµπόδιστα τη σύσταση εταιρείας.
δ) κανονισµοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών, του Εποπτικού Συµβουλίου και
άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών που αφορούν τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη διαδικασία
σύστασης εταιρειών κατ’ οποιονδήποτε τρόπο.
2. Ο δηµόσιος διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης. Το περιεχόµενο του δηµόσιου τόπου και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν
καθορίζονται αποκλειστικά µε σχετικές οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών, η οποία αναλαµβάνει
επίσης την υποχρέωση να επικαιροποιεί ή και να τροποποιεί τις πληροφορίες που αναρτώνται στον
δηµόσιο ιστότοπο. Οι οδηγίες αυτές λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στο εταιρικό
δίκαιο, τα Εµπορικά Μητρώα & τους Ετήσιους Λογαριασµούς. Επίσης, η ∆ιεύθυνση Εταιρειών δύναται
να καθορίζει ειδικότερους όρους διασύνδεσης και ασφάλειας όπως αυτοί προκύπτουν από τις
σχετικές αλλαγές στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο ή τυχόν σχετικές ενηµερώσεις που λαµβάνει
προς τον σκοπό αυτό από τα αρµόδια Κοινοτικά Όργανα.
3. Στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ανατίθεται η τήρηση, η συντήρηση, η αναβάθµιση και η εν γένει
τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου Γ.Ε.ΜΗ.. Συγκεκριµένα είναι αρµόδια για την έγκαιρη
ενηµέρωση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν των σχετικών οδηγιών και
κατευθύνσεων της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών βάσει της προηγούµενης παραγράφου. Επιπλέον, η
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Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διασφαλίζει την επαρκή διασύνδεση της διαδικτυακής πύλης µε τα
πληροφορικά συστήµατα του Γ.Ε.ΜΗ. και της ΥΜΣ για την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών.
Άρθρο 22
Ασφαλής Πρόσβαση χρηστών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. και στο πληροφοριακό σύστηµα ΥΜΣ γίνεται,
σύµφωνα µε το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σε κρυπτογραφηµένη και
ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στα ανωτέρω συστήµατα απαιτείται η χορήγηση από την
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι προσωπικοί και
χορηγούνται µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι ΥΜΣ και οι υπόλοιπες δηµόσιες υπηρεσίες και
φορείς προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήµατα, όταν αυτή προβλέπεται, υποβάλλουν
έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν τα στοιχεία, την ιδιότητα και τη θέση των υπαλλήλων που
ζητούν να οριστούν ως εξουσιοδοτηµένοι χρήστες. Το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού
πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι µοναδικό και συνδέεται µαζί του µονοσήµαντα. Ο
εξουσιοδοτηµένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη µυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για
κάθε καταχώριση, µεταβολή και διαγραφή δεδοµένων που διενεργείται µε του κωδικούς που του
έχουν χορηγηθεί. Η απόδοση των διαπιστευτηρίων (κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στους
χρήστες των ΥΜΣ θα πρέπει να γίνεται µετά από έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
2. Το πληροφοριακό σύστηµα ΥΜΣ καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγµατοποιεί ο
εξουσιοδοτηµένος χρήστης. Η τήρηση των δεδοµένων αυτών γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και γεγονότων διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα για την
περίπτωση αναδροµής σε ενέργειες του παρελθόντος. Αντίγραφο των αρχείων καταγραφής
ενεργειών και γεγονότων πρέπει να τηρείται σε εφεδρικά αντίγραφα σε µη µεταβαλλόµενα
αποθηκευτικά µέσα (write once read many) µε υψηλό χρόνο ζωής.
3. Τα επιµελητήρια και οι συµβολαιογράφοι που λειτουργούν ως ΥΜΣ, οφείλουν να διαθέτουν, πέρα
από τους κωδικούς πρόσβασης, ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση και
σύνδεση στο διαδίκτυο, τηλεοµοιότυπο και σαρωτή. Επίσης, οφείλουν να διαθέτουν λογισµικό που
διασφαλίζει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ιών και λοιπών κακόβουλων επιθέσεων. Τέλος, πρέπει,
να λαµβάνουν και να αποστέλλουν έγγραφα ψηφιακώς υπογεγραµµένα, µε ψηφιακά πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και η Συντονιστική Επιτροπή
των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων, πιστοποιούν ότι τα Επιµελητήρια και οι Συµβολαιογράφοι
αντίστοιχα, πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και ότι είναι σε θέση να διακινούν
έγγραφα και δεδοµένα µε υψηλή ασφάλεια.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αναστέλλει άµεσα την πρόσβαση σε πιστοποιηµένο χρήστη, εφόσον
διαπιστώσει κακόβουλη εισαγωγή ή µεταβολή δεδοµένων καθώς και παρακράτηση χρηµάτων.

Άρθρο 23
Παρατεταµένη Αδυναµία Πρόσβασης και Αποθήκευσης ∆εδοµένων
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ είναι αρµόδια για την τήρηση εφεδρικής βάσης δεδοµένων στην
οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία υποστηρίζει και εξυπηρετεί τις ΥΜΣ σε
περίπτωση αδυναµίας της κεντρικής βάσης δεδοµένων.
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2. Σε περίπτωση παρατεταµένης µερικής ή ολικής αδυναµίας πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα
της ΥΜΣ ή της e-ΥΜΣ, οι ΥΜΣ παραλαµβάνουν και ελέγχουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, και
αποστέλλουν και ζητούν από τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς τις απαραίτητες δηλώσεις,
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά µε όποιον τρόπο είναι τεχνικά εφικτός. Με την επαναφορά της
λειτουργίας του συστήµατος καταχωρίζονται τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αρχίζουν να
µετράνε οι προθεσµίες του τίθενται για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 24
Τελικές - Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Οι συµβολαιογράφοι οι οποίοι είναι ήδη χρήστες του πληροφοριακού συστήµατος της ΥΜΣ
πιστοποιηµένοι από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως ΥΜΣ µέχρι την
υλοποίηση των προβλεποµένων στα άρθρα 15-17 της παρούσας. Οµοίως ισχύει και για τους χρήστες
ΥΜΣ - ΥΓ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
2. Η e-ΥΜΣ τίθεται στη διάθεση των χρηστών σταδιακά ανάλογα µε τη νοµική µορφή της υπό
σύσταση εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση θα είναι διαθέσιµη για όλες τις νοµικές µορφές που υπάγονται
στις διατάξεις της παρούσας µέχρι το τέλος του εποµένου έτους από την έναρξη ισχύος της
παρούσας.
3. Όταν διατάξεις άλλων κανονιστικών πράξεων κάνουν αναφορά στην ΚΥΑ Κ1-802/2011 (Β’ 470)
νοείται ότι οι αναφορές αυτές γίνονται πλέον στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, δεδοµένου ότι
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4441/2016 η ως άνω ΚΥΑ παύει να ισχύει από την
έκδοση της παρούσας.
4. Η υπ’ αριθµ. ∆ΟΛΚΕΠ/Φ.16/3/οικ.7055/31-3-2011 (Β’ 536, Α∆Α : 4ΑΓΤΚ-ΓΤ) των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας &
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που πρέπει να
τηρηθούν για να λάβουν τα ΚΕΠ την πιστοποίηση ΥΜΣ, καταργείται.
Άρθρο 25
Παραρτήµατα
Τα προσαρτώµενα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Τα υποδείγµατα των παραρτηµάτων είναι δεσµευτικά µόνο κατά το περιεχόµενό τους και
δεν περιορίζουν τη δυνατότητα των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών να εκδίδουν διαφορετικής
µορφής αντίστοιχα έντυπα.
Άρθρο 26
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έναν µήνα µετά τη δηµοσίευσή της στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως, µε εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 10, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΤΩΝ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ

(1)

:

Ο – Η Όνοµα :
Επώνυµο :
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :
Ηµεροµηνία γέννησης

(2)

:

Τόπος γέννησης :
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας / Αριθµός διαβατηρίου:
ΑΦΜ :
Είδος (3) άδειας διαµονής (για πολίτες τρίτης χώρας που ήδη διαµένουν ή προτίθενται να διαµείνουν
µόνιµα στη χώρα):
Αριθµός άδειας διαµονής/ αριθµός βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για άδεια διαµονής
τρίτης χώρας που ήδη διαµένουν ή προτίθενται να διαµείνουν µόνιµα στη χώρα):

(4)

(για πολίτες

ΑΜΚΑ :
Πρώτο έτος Ασφάλισης :
Φορέας Ασφάλισης :
Τόπος κατοικίας :
Οδός :
Αριθ:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Αριθ. FAX :
Email :
Ηµεροµηνία :

Η εταιρεία(5):
Επωνυµία :
∆ιακριτικός τίτλος :
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Νοµική µορφή :
Αριθµός ΓΕΜΗ/ Αριθµός µητρώου χώρας προέλευσης :
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου

(6)

:

Εθνικότητα :
Έδρα:
Οδός :
Αριθµ:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Αριθµ. FAX :
Email :
Εκπροσωπούµενη για τους σκοπούς της σύστασης, δυνάµει της από ……………………………………………
………………………… (7) από τον / την :
Όνοµα :
Επώνυµο :
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :
Ηµεροµηνία γέννησης

(2)

:

Υπηκοότητα :
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας / Αριθµός διαβατηρίου:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(8)

που προβλέπονται από τις διατάξεις της

Α) Έχω ικανότητα προς δικαιοπραξία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Αστικό Κώδικα
B) χορηγώ την εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης:
………………………………………………………………… (στοιχεία ΥΜΣ)
ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 4441/2016 για τη σύσταση
της:
……………………………… (εταιρικός τύπος) µε την
λατινικά……………………) και τον προτεινόµενο
λατινικά…………………………………)

προτεινόµενη
διακριτικό

επωνυµία…………………………… (και
τίτλο ………………………………….(και
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Και ειδικότερα όπως η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβεί σε
1) προέλεγχο της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση ως άνω εταιρείας και
καταχώριση αυτών στο Ειδικό Μητρώο Επωνυµιών και ∆ιακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ.
2) καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3) αίτηση για εγγραφή στο φορολογικό µητρώο και χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) και προσωρινού Κλειδαρίθµου TAXISnet του νοµικού προσώπου µετά τη σύστασή του
4) είσπραξη του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και του τέλους υπέρ της
Επιτροπής Ανταγωνισµού (όπου απαιτείται, διαγράφεται αν δεν απαιτείται) και στην απόδοσή
των ποσών στους τελικούς δικαιούχους αυτών
5) ενηµέρωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την συσταθείσα εταιρεία και
τους ιδρυτές εταίρους, διαχειριστές, εκπροσώπους αυτής της ανωτέρω εταιρείας
6) αίτηση χορήγησης στην εταιρεία κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο πληροφοριακό
σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ
7) σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια ακόµη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα

Γ) (9) Εξουσιοδοτώ τον …………………………, …………… (ονοµατεπώνυµο, Α∆Τ/Αρ. ∆ιαβατηρίου) όπως
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κατά νόµο απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας µε
τη νοµική µορφή ……………………, επωνυµία ………………………………………… και διακριτικό τίτλο ………………,
συµπεριλαµβανοµένης της εντολής:
1) Να καταθέτει και υπογράφει για λογαριασµό µου όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύσταση
της εταιρείας, όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις, εκτός από την
υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας (10), και να παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα,
όπως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωµής που χορηγεί η Υπηρεσία Μιας
Στάσης.
2) Να προβαίνει σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Μιας Στάσης στην αναζήτηση εναλλακτικής
επωνυµίας ή/και διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση εταιρείας εφόσον αυτά προσκρούουν σε
προηγούµενη καταχώριση και στην ενηµέρωσή µου σχετικά, προκειµένου να τροποποιηθεί
κατάλληλα το καταστατικό βάσει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016.
3) Να χορηγεί προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης την εντολή να προβεί σε αναζήτηση στοιχείων και
πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.
4) Να υποβάλλει συµπληρωµατικά στοιχεία και πρόσθετες διευκρινήσεις προς την Υπηρεσία Μιας
Στάσης εφόσον ζητούνται.
5) Να προβαίνει στην πληρωµή των απαραίτητων ποσών που είναι αναγκαία για τη σύσταση της
εταιρείας.
6) Να υποβάλει αίτηµα για τη χορήγηση στη συσταθείσα εταιρεία κωδικού χρήστη και κωδικού
πρόσβασης για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ..
7) Να υποβάλει για λογαριασµό της εταιρείας αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού Κλειδαρίθµου
TAXISnet
8) Να χρησιµοποιήσει το ειδικό πληροφοριακό σύστηµα του TAXISnet και τον υπό Ζ. ανωτέρω
προσωρινό Κλειδάριθµο TAXISnet για τη χορήγηση οριστικού Κλειδαρίθµου TAXISnet.

∆) ∆ηλώνω ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. υπό ίδρυση για την υπό σύσταση εταιρεία

Ε)
∆ηλώνω
ότι
η
διεύθυνση
της
έδρας
της
υπό
σύσταση
___________________________ (οδός, αριθµός, ΤΚ, Περιοχή/∆ήµος) (12)

(11)

εταιρείας

θα

είναι

Το ακίνητο όπου θα στεγαστεί η έδρα της υπό σύστασης εταιρείας είναι
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ιδιόκτητος,
µισθωµένος
πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

(

(13)

ΣΤ) ∆ηλώνω ότι δεν διαµένω µόνιµα / διαµένω µόνιµα / επιθυµώ να διαµείνω µόνιµα στην Ελλάδα
και ως εκ τούτου δεν διαθέτω άδεια διαµονής / καταθέτω άδεια διαµονής / καταθέτω αίτηση για
χορήγηση άδειας διαµονής (14)
Ζ) ∆ηλώνω ότι, εφόσον η εταιρεία δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω αδυναµίας της ΥΜΣ, τα
επιστρεφόµενα ποσά, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 ν. 4441/2016,
επιθυµώ να πιστωθούν στον λογαριασµό µε αρ. ………………………………………… και ΙΒΑΝ
……………………………………………… που τηρείται στην………………………………… (15)
Η) Τέλος, δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι το γεγονός ότι τα στοιχεία µου θα καταχωριστούν
στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και, εφόσον απαιτείται, θα υπόκεινται σε επεξεργασία και δηµοσιότητα,
βάσει των διατάξεων του ν. 3419/2005 περί ΓΕΜΗ, του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία
∆εδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679) και
(16)
του ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών /
του ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ /
των άρθρων 43-120 & 130 του ν. 4072/2012 περί ΙΚΕ /
των άρθρων 249-294 & 330 του ν. 4072/2012 περί προσωπικών εταιρειών

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Υπηρεσία Μιας Στάσης που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Το σηµείο αυτό συµπληρώνεται µόνο εφόσον ο ιδρυτής προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός
ΕΕ) και έχει δηλώσει υπεύθυνα είτε ότι ήδη διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται
να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή, αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται
από τον ν. 4251/2014:
• Άδειες διαµονής µακράς διάρκειας
o Επί µακρόν διαµένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ως άνω νόµου)
o Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω
νόµου)
o Άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. 1 του ως
άνω νόµου)
o Άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας
• ∆ελτίο ∆ιαµονής
o Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω νόµου)
o Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω νόµου)
o Μέλη οικογένειας ανήλικου ηµεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως
άνω νόµου)
• ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω νόµου)
• Μέλη οικογένειας
o Σύζυγος οµογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως άνω νόµου)
• Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα
o Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ
κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου και ανανεώθηκε νοµίµως βάσει της
διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.
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•

•

Άδεια διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα
o Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του ως άνω νόµου)
o Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω
νόµου)
Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους και άλλους λόγους
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

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεµεί σχετική αίτηση, σηµειώνεται το
είδος της άδειας για την οποία έχει γίνει αίτηση
(4) Το σηµείο αυτό συµπληρώνεται µόνο εφόσον ο ιδρυτής προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός
ΕΕ) και έχει δηλώσει υπεύθυνα είτε ότι ήδη διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται
να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή, ως αριθµός άδειας δηλώνεται είτε ο αριθµός της
εκδοθείσης άδειας διαµονής εφόσον υπάρχει είτε ο αριθµός βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης
(άρθρο 8, παρ. 5 του ως άνω νόµου) για τη χορήγηση µίας από τις ανωτέρω άδειες.
(5) Συµπληρώνεται στις περιπτώσεις που ο ιδρυτής είναι νοµικό πρόσωπο
(6) Σηµειώνεται το ελληνικό ΑΦΜ της ιδρύτριας εταιρείας
(7) Συµπληρώνεται η απόφαση του οργάνου της ιδρύτριας εταιρείας µε την οποία εξουσιοδοτείται
το φυσικό πρόσωπο να ολοκληρώσει τη σύσταση µέσω ΥΜΣ µε την ηµεροµηνία της
(8) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη
µέχρι 10 ετών.
(9) Ολόκληρο το µέρος Β της Υπεύθυνης ∆ήλωσης µπορεί να αφεθεί λευκό στην περίπτωση που
οι ιδρυτές δεν εξουσιοδοτήσουν ένα εξ αυτών ή τρίτο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες που κατά νόµο απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας αλλά επιλέξουν να
ενεργούν από κοινού µε αυτοπρόσωπη παρουσία.
(10)
Για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο καταστατικού που συντάσσεται µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται η προσκόµιση ειδικού πληρεξουσίου
(11)
Εάν έχει αποκτηθεί ΑΦΜ υπό ίδρυση, διαγράφεται το σηµείο Γ.
(12)
Συµπληρώνεται η ακριβής διεύθυνση της έδρας της εταιρείας
(13)
Επιλέγεται το κατάλληλο κατά περίπτωση µεταξύ των α., β. και γ..
(14)
∆ιαγράφονται οι περιπτώσεις που δεν αντιστοιχούν στον εκάστοτε ιδρυτή.
(15)
Ο αρ. λογαριασµού που δηλώνεται για την επιστροφή µέρους των καταβληθέντων
ποσών, είναι ο ίδιος για όλους του ιδρυτές.
(16)
Επιλέγεται το κατάλληλο κατά περίπτωση νοµοθέτηµα
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ
Το πληροφοριακό σύστηµα της ΥΜΣ και της e-ΥΜΣ διαβιβάζει στο TAXISnet τα παρακάτω στοιχεία,
όπως προκύπτουν από τα έντυπα Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό µητρώο και να της χορηγηθεί
ΑΦΜ:
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
Επωνυµία εταιρείας
∆ιακριτικός Τίτλος
Προέλευση Έναρξης (Πρώτη Έναρξη ή Από Ίδρυση)
ΑΦΜ Επιχείρησης (αν είναι Από Ίδρυση)
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.
Ηµεροµηνία Ίδρυσης Επιχείρησης (Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.)
Κωδικός Νοµικής Μορφής
Κωδικός Κατηγορίας ΝΠ
Αριθµός Υπόθεσης Ίδρυσης Επιχείρησης
Ηµεροµηνία Έναρξης Υπόθεσης
Οδός ∆ιεύθυνσης Έδρας Επιχείρησης
Αριθµός ∆ιεύθυνσης Έδρας Επιχείρησης
ΤΚ
Κωδικός ∆ήµου Έδρας Επιχείρησης
Τηλέφωνο
Fax
Αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Κεφάλαιο
Λήξη ∆ιάρκειας (ηµεροµηνία)
Είδος Μετοχών
Τρόπος Ένταξης (σε Κατηγορία Βιβλίων)
Κατηγορία Βιβλίων
Τρόπος Τήρησης Βιβλίων
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Λήξη ∆ιαχειριστικής Περιόδου
Λήξη 1ης ∆ιαχειριστικής Περιόδου
Υπαγωγή ΦΠΑ (Ναι ή Όχι)
Καθεστώς ΦΠΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
Ένδειξη Εισφοράς στο Κεφάλαιο άλλου Περιουσιακού Στοιχείου (εκτός χρήµατος)
Κωδικός ΥΜΣ (Χρήστη)
IP ΥΜΣ (Χρήστη)
Username ΥΜΣ (Χρήστη)

.
ΜΕΛΟΣ-Ι∆ΡΥΤΗΣ (0 ή περισσότερες φορές)
ΑΦΜ Ιδρυτή
Είδος Μέλους
Ποσοστό Συµµετοχής
Αριθµητής Κλάσµατος Συµµετοχής
Παρονοµαστής Κλάσµατος Συµµετοχής

ΣΧΕΣΕΙΣ (0 ή περισσότερες φορές)
ΑΦΜ
Κατηγορία Σχέσης
Είδος Σχέσης

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1 ή περισσότερες φορές)
Κωδικός ∆ραστηριότητας
Είδος ∆ραστηριότητας ((ΚΎΡΙΑ Ή ∆ΕΥΤΕΡΕΎΟΥΣΑ)
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Με βάση ειδικά τα παρακάτω στοιχεία χορηγείται στην Εταιρεία προσωρινός Κλειδάριθµος TAXISnet:

Επωνυµία εταιρείας
ΑΦΜ Επιχείρησης
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.
Ηµεροµηνία Ίδρυσης Επιχείρησης Εγγραφής στο ΓΕΜ
Κωδικός Νοµικής Μορφής

Πρωτότυπα έγγραφα οποιουδήποτε είδους (υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις κλπ) δεν
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά αλλά διατηρούνται στο Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας Οι ∆.Ο.Υ. έχουν
απευθείας πρόσβαση µέσω ειδικού υποσυστήµατος στα καταχωρισµένα στοιχεία και έγγραφα µέσω
ΥΜΣ και e-ΥΜΣ, συνεπώς σε καµία περίπτωση δε θα ζητούν τα έγγραφα αυτά να επανυποβάλλονται
από την Εταιρεία. Αντίγραφα των εντύπων της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας µπορούν να
διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατόπιν αιτήµατος.

28

ΑΔΑ: 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γενικά Στοιχεία Συσταθείσας Εταιρείας
• Επωνυµία ελληνική
• Κωδικός νοµικής µορφής
• Ηµεροµηνία σύστασης
• Στοιχεία ∆ιεύθυνσης Έδρας:
o Νοµός
o ∆ήµος
o Πόλη
o Περιοχή
o Οδός
o Αριθµός
o Τ.Κ.
• Email Επικοινωνίας
• ∆ιάρκεια Εταιρείας σε Έτη
• Σκοπός Εταιρείας
• Ηµεροµηνία Έναρξης Εταιρικής Χρήσης
• Ηµεροµηνία Λήξης Εταιρικής Χρήσης
• Αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
• ∆.Ο.Υ.
• Α.Φ.Μ.
• Ηµεροµηνία Έναρξης στη ∆.Ο.Υ.
• Επιµελητήριο
Αντικείµενα - ∆ραστηριότητες Συσταθείσας Εταιρείας (ΚΑ∆) (στοιχεία ανά αντικείµενοΚΑ∆)
• Κωδικός Κ.Α.∆.
• Ένδειξη ∆ραστηριότητας
• Ηµεροµηνία Έναρξης
Αντίγραφο Καταστατικού
• Url για download Καταστατικού - Συµφωνητικού
Αρχείο Ανακοίνωσης Σύστασης
• Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης σύστασης
Στοιχεία Κεφαλαίου
• Αρχικό Εταιρικό/Μετοχικό Κεφάλαιο (~ κεφαλαιακές εισφορές)
• Πλήθος Εταιρικών Μεριδίων/Μετοχών (~Πλήθος Μεριδίων Κεφαλαιακών Εισφορών)
Μέλη Επιχείρησης: Εταίροι - Μέτοχοι - Μέλη (στοιχεία ανά µέλος)
Στοιχεία Σύνδεσης µε την Επιχείρηση
• Συµµετοχή στην επιχείρηση
• Ένδειξη για το αν είναι µέλος ∆Σ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Ιδιότητα µέλους
Γενικά Στοιχεία αν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο
• Επώνυµο
• Όνοµα
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Όνοµα Πατρός
Επώνυµο Μητρός
Όνοµα Μητρός
Ονοµατεπώνυµο Συζύγου
Ηµεροµηνία Γέννησης
Τόπος Γέννησης
Στοιχεία ∆ιεύθυνσης:
o Νοµός
o ∆ήµος
o Πόλη
o Περιοχή
o Οδός
o Αριθµός
o Τ.Κ.
Email Επικοινωνίας
Υπηκοότητα
Ιθαγένεια
∆.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
Επάγγελµα
Για ∆ελτίο Ταυτότητας:
o Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας
o Αρχή Έκδοσης ∆ελτίου Ταυτότητας
o Ηµεροµηνία Έκδοσης ∆ελτίου Ταυτότητας
Για ∆ιαβατήριο:
o Αριθµός ∆ιαβατηρίου
o Αρχή Έκδοσης ∆ιαβατηρίου
o Ηµεροµηνία Έκδοσης ∆ιαβατηρίου
o Ηµεροµηνία Λήξης Ισχύος ∆ιαβατηρίου
Για Άδεια ∆ιαµονής (Αλλοδαπός και κάτοικος Ελλάδας):
o Αριθµός Άδειας ∆ιαµονής
o Αρχή Έκδοσης Άδειας ∆ιαµονής
o Ηµεροµηνία Έκδοσης Άδειας ∆ιαµονής
o Ηµεροµηνία Λήξης Άδειας ∆ιαµονής
΄Η (σε περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας
διαµονής χωρίς αυτή να έχει διεκπεραιωθεί)
o Αριθµός βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση άδειας ∆ιαµονής
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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

όχι

δεν
απαιτείται

θα αναζητηθεί
υπηρεσιακά

Υπεύθυνη ∆ήλωση εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας
Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας µε ή χωρίς ορισµό
εκπροσώπου (Παράρτηµα Ι)
Υπεύθυνη ∆ήλωση 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
∆ιαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού
Ταυτότητα ή διαβατήριο πολιτών κρατών µελών της ΕΕ ή
ακριβές αντίγραφο αυτών
∆ιαβατήριο 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)
∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του
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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 ∆.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
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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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της σύστασης σε Υπηρεσία Μιας Στάσης)
Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
….……………………….
………………………….
Ταχ. ∆/νση :
Ταχ. Κώδικας :………………………

………… (πόλη) …-…- 20… (ηµ/νία)

Τηλέφωνο :
Ηλ. Ταχ/µείο :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Την ………………… (ηµεροµηνία) συστήθηκε η …………………….. εταιρεία (νοµική µορφή) µε την επωνυµία
………………………… και το διακριτικό τίτλο ……………………………, µε τα ακόλουθα στοιχεία:
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ……………
Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης της σύστασης …………………….
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ……………………
Αρµόδια ∆.Ο.Υ………………………
Κ.Α.∆. : …………………………………
…………………………………
…………………………………
Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας
αναπόσπαστο µέρος αυτής
Για την Υπηρεσία Μίας Στάσης

(ψηφιακή υπογραφή)

(κείµενο καταστατικού)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης

Ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης

Ιωάννης ∆ραγασάκης

Αστέριος Πιτσιόρλας

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ευτυχία Αχτσιόγλου
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας &
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Σταύρος Κοντονής
Η Υφυπουργός Οικονοµικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου
Η Υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Όλγα Γεροβασίλη
Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
∆ηµήτριος Βίτσας

[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ]
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