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ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ‘Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
(τελευταία ενημέρωση 02-08-2018)
1. Εξουσιοδοτήσεις/Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) όλων των μελών/ιδρυτών (και όχι

μόνο των διαχειριστών) της ΟΕ/ΕΕ για ορισμό εκπροσώπου τους (π.χ. ένας εκ των ιδρυτών,
λογιστής, δικηγόρος, συγγενικό πρόσωπο, κ.ο.κ.) για την διαδικασία σύστασης στην ΥΜΣ,
θεωρημένες για το γνήσιο υπογραφής (εάν δεν προσέλθουν οι ίδιοι).
2. Λογαριασμός τραπέζης Iban (προσωπικός κάποιου εκ των ιδρυτών ή του εκπροσώπου, ο

οποίος χρειάζεται για την επιστροφή καταβαλλόμενων τελών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της
σύστασης). Ο αριθμός Iban συμπληρώνεται στην 4η σελίδα του Παραρτήματος 1.
3. Ένα αντίγραφο του καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και ενυπόγραφο (όχι σφραγισμένο

από ΔΟΥ) και σε ηλεκτρονική μορφή (.doc αρχείο του Word σε usb/cd χωρίς υπογραφές)
4. Για Έλληνες πολίτες αστυνομικές ταυτότητες των εταίρων και του εκπροσώπου ή

φωτοαντίγραφα αυτών.
5. Για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ.
6. Για πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) διαβατήριο σε ισχύ.
7. Για κάθε ομόρρυθμο εταίρο που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) ή ετερόρρυθμο εταίρο

που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) και έχει δηλώσει υπεύθυνα είτε ότι ήδη
διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται να το κάνει, άδεια διαμονής (βλέπε
Παράρτημα 1 [3])
Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, προσκομίζεται η
αίτηση για την χορήγηση της άδειας. Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής χορηγηθείσα ή
αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής /
επενδυτικής δραστηριότητας.
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8. Έντυπα Taxis συμπληρωμένα Μ3, Μ6 (όπου απαιτείται), Μ7, Μ8.
9. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α 227).
10. Για ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:


Αντίγραφο έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσία Μιας Στάσης

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ι.Κ.Ε./Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την
σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, 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 Ι.Κ.Ε./Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην
υπό σύσταση εταιρεία.

Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της
εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό
σύσταση εταιρεία.
11. Για ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:


Αντίγραφο έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (εάν η εταιρεία έχει ΑΦΜ)

Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ3, Μ7 (εάν η εταιρεία δεν έχει ΑΦΜ)

Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου (μετάφραση + apostille).

Πρόσφατο Πιστοποιητικό (εντός 3μήνου) αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του Νομικού
Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing) (μετάφραση + apostille).

Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα (μετάφραση + apostille).
12. Σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως ασφαλιστική διαμεσολάβηση, μεσιτικά γραφεία

ακινήτων, παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων, φαρμακεία, απαιτούνται επιπρόσθετα
δικαιολογητικά. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μιας Στάσης για περισσότερες πληροφορίες.
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ΚΟΣΤΟΣ


Ενδεικτικό Κόστος Σύστασης Ο.Ε./Ε.Ε. μέσω της ΥΜΣ
1.
Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης μέσω της ΥΜΣ: 51.20€ για εταιρίες με έως 10 ιδρυτές.
Για κάθε επιπλέον ιδρυτή 3,07€ (εμπεριέχεται χαρτόσημο 2.4%).
Σε περίπτωση ακύρωσης της υπόθεσης, το συγκεκριμένο τέλος ΔΕΝ επιστρέφεται
2.
Τέλος Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ): 10€.
3.
Στο τέλος της διαδικασίας και μετά την απόκτηση ΑΦΜ κατατίθεται και η συνδρομή
επιμελητηρίου του αντίστοιχου έτους για την ΟΕ/ΕΕ που έχει οριστεί στα 31€.
*Όλα τα ενδεικτικά κόστη, καταβάλλονται στο Επιμελητήριο κατά την υποβολή του φυσικού
φακέλου της νέας εταιρίας.
**Το ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ των 80€ (Κ.Υ.Α. 79752 ΦΕΚ 3623/31-12-2014 τ. Β΄) ΔΕΝ
καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Η Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη διαδικασία σύστασης, δεν ελέγχει φορολογική
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ή τις προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων σε
ΙΚΑ/ΕΦΚΑ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ
μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι
να μεταβούν στον ΕΦΚΑ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.



Ο.Ε./Ε.Ε. που συστήνονται
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.



Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.



Οι παρακάτω ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης:
56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα
56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο
56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ
56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ
90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ
93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

μετά

από

μετατροπή,

συγχώνευση,

διάσπαση,

ΔΕΝ
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