
 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1):

  

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

 :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Τπόδεηγκα 1 
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Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ:  ΑΜΚΑ:  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Πξψην έηνο 
Αζθάιηζεο :  

 

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Σειέθσλν:   

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

Δμνπζηνδνηψ ηνλ                                                        φπσο πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
πνπ θαηά λφκν απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή 
…………..επσλπκία………………………………………..θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν                                         .  

πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο: 

Α. Να θαηαζέηεη θαη ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ κνπ φια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, φπσο αηηήζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο θαη βεβαηψζεηο, εθηφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο

(4)
, θαη λα παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο, 

πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ ρνξεγεί ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. 

Β. Να πξνβαίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο θαη 
ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο εθφζνλ απηά πξνζθξνχνπλ ζε πξνεγνχκελε 
θαηαρψξεζε. 

Γ. Να ρνξεγεί πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ηελ εληνιή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

Γ. Να ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο 
ηάζεο εθφζνλ δεηνχληαη. 

Δ. Να πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ απαξαίηεησλ πνζψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, θαζψο θαη γηα ηελ εγγξαθή κνπ ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, εθφζνλ απαηηείηαη.  

Σ. Να ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ 
πξφζβαζεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΜΖ. 

Σέινο δειψλσ φηη εθφζνλ ε εηαηξεία δελ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΖ ηα επηζηξεθφκελα πνζά, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 5 ή ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 6 ή ηελ παξ. 3 αξ. 7 ηνπ λ. 3853/2010,  επηζπκψ λα 
πηζησζνχλ ζηνλ κε αξ.              θαη ΗΒΑΝ              ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη 
ζηελ…………………………………

(5)
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Ζκεξνκελία 

    

 

Ο Δμνπζηνδνηψλ 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο  πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ. 

(4) Γηα ηελ ππνγξαθή απφ ηξίην πξφζσπν θαηαζηαηηθνχ πνπ ζπληάζζεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ.  

 (5) Ο αξ. ινγαξηαζκνύ πνπ δειώλεηαη γηα ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηωλ θαηαβιεζέληωλ πνζώλ, είλαη ν ίδηνο γηα  
όινπο ηνπ ηδξπηέο.    
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Τπόδεηγκα 2 

(σσμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης) 

Καηάινγνο εγγξάθωλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο 
…….(τύπος εταιρείας) κε ηελ επωλπκία …………………………θαη ηνλ δηαθξηηηθό 

ηίηιν…………………………….. 

 

 Έγγξαθα ύζηαζεο Ναη Όρη   

 

Γελ απαηηείηαη Να 
αλαδεηεζεί 

1. Τπεύζπλε Γήιωζε – 
εμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ νξηζκό 
εθπξνζώπνπ (Τπόδεηγκα 1) 

    

2. Παξνρή εληνιήο – 
πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο ηελ 
Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε 
ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο 
(Τπόδεηγκα 3) 

    

3. Οξηζκόο Αληηθιήηνπ 
(Τπόδεηγκα 4) 

    

4. Καηαζηαηηθό ΟΔ ή ΔΔ     

5. Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ή 
αθξηβέο αληίγξαθν απηήο  

    

6. Γηαβαηήξην ή αθξηβέο 
αληίγξαθν απηνύ  
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7. Σαπηόηεηα ππεθόωλ θξαηώλ 
κειώλ ηεο ΔΔ ή αθξηβέο 

αληίγξαθν απηήο 

    

8. Άδεηα δηακνλήο ή αθξηβέο 
αληίγξαθν απηήο 

    

9. Άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε 
αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο ή αθξηβέο 
αληίγξαθν απηήο 

    

10. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζηνλ 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΖ 

    

11 Θεωξεκέλν κηζζωηήξην από 
Γ.Ο.Τ. 

    

12 Αληίγξαθν ηίηινπ θπξηόηεηαο     

13 Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ 
δωξεάλ παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ 

    

14 Μ1     

15 Μ3     

16 Μ6     

17 Μ7     

18 Μ8     

19 Γήιωζε Φόξνπ πγθέληξωζεο 
Κεθαιαίνπ 

    

20 Αθξηβέο αληίγξαθν 
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 
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21 Δηδηθό Πιεξεμνύζην ή 
εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ  
(ζηνηρ. Ββ. Σεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 4) 

    

22 ΦΔΚ λόκηκεο εθπξνζώπεζεο 
ηεο Α.Δ 

    

23 Απόθαζε Γ. Α.Δ     

24 Απόθαζε ζπλέιεπζεο ηωλ 
εηαίξωλ 

 

    

25 Κπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ κε apostile 

(αιινδαπόο ηδξπηήο) 

    

26 Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

    

27 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο 
ηεο ρώξαο έδξαο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ γηα ηελ ύπαξμε ηεο 
εηαηξείαο, κε επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπ 

    

30 Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ 
εγγξάθνπ πιεξεμνπζηόηεηαο 

γηα ην δηνξηζκό λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ ή αληηπξνζώπνπ 
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ- ηδξπηή  
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ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ΄ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ  ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ.:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :  

Α ΔΣΑΗΡΟ 

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

                                                                              Τπόδεηγκα 3 
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Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  ΑΜΚΑ:  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Πξψην έηνο 
Αζθάιηζεο : 

 

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

  

Β ΔΣΑΗΡΟ  

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

 :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σειέθσλν :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 ΑΜΚΑ :  
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Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Πξψην έηνο Αζθάιηζεο :   

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-Ο1



 

Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟ 

 

Δπσλπκία: 

 

 

 

Γηαθξηηηθφο Σίηινο:  

Ννκηθή Μνξθή:  ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ.   

ΑΡΜΑΔ 
(5) 

 Γεληθφο Αξηζκφο 
Μεηξψνπ Πξσηνδηθείνπ 
(6) 

 

Δηδηθφο Αξηζκφο Μεηξψνπ 
Πξσηνδηθείνπ 

(6) 
 Βηβιία Πξσηνδηθείνπ 

(6) 
 

ΑΦM:  ΔΓΡΑ:  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  
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Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Σειέθσλν:  
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Ννκηκνπνηεηηθφ Έγγξαθν
 
  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

ΔΚΠΡΟΩΠΟ  ΣΩΝ 
ΗΓΡΤΣΩΝ 

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 
(4)

  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
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Δλεξγώλ σο (εθπξφζσπνο/ πιεξεμνχζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο  

 

Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή  

 

ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό…. 

 

θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ 

 

πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) 

 

ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο: 

 

Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο Οκόξξπζκεο/ Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο:  

 

 ΚΔΠ (ζηνηρεία) 

 

 Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ (ζηνηρεία) 

 

Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε 
ζύζηαζε ηεο: 

Οκόξξπζκεο  

 

εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε 

 

ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά) 

 

θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά) 
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θεθάιαην 

 

εηαίξνπο 

 

δηαρεηξηζηή 

 

λόκηκν εθπξόζσπν 

 

Καη εηδηθόηεξα όπσο ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο  

Α. πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε  θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, 
δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο, όπσο: 

 

1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην                                             (ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα 
ηελ θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο  θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο 
θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζ’ απηό  

2) αίηεζε  θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 

 

3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: 

 

ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ εηαίξσλ 

 

θαη ηελ εγγξαθή  θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ 

 

ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

 

Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) 

 

Άιιν θνξέα αζθάιηζεο 
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4) αίηεζε γηα: 

 

α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εηαίξσλ 

 

β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ  

 

γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) 

 

o Δηαίξνπ, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθνύ (αιινδαπνύ) πξνζώπνπ, εθόζνλ δελ δηαζέηεη ήδε  

 

o Τνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ 

 

Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ 

 

o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 

 

o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο 

 

o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη 

 

Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο 
ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ 

 

Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο 
Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο 

Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ 
πξόζβαζεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ  

 Δ) πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε ππό ζύζηαζε 
εηαηξεία 
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Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο θαη ΙΒΑΝ 

 

 

……………. (ηόπνο) 

 

Ζκεξνκελία……………… 

 

Ο/Οη  Δληνι….  

…………….. (νλνκαηεπώλπκν) 

………………. (ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

(5) πκπιεξψλεηαη γηα αλψλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011. 

(6) πκπιεξψλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο νη 
νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011 
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ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ΄ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΜΔ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

 :  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :  

Α ΔΣΑΗΡΟ 

Ό- Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ
(2):

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  ΑΜΚΑ:  

Τπόδεηγκα 4 
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Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Πξψην έηνο 
Αζθάιηζεο : 

 

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

  

Β ΔΣΑΗΡΟ  

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν πδχγνπ
(2)

:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

 :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο ζπδχγνπ :  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σειέθσλν :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 ΑΜΚΑ :  

Φνξέαο Αζθάιηζεο :  Πξψην έηνο Αζθάιηζεο :   

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  
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Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟ 

 

Δπσλπκία: 

 

 

 

Γηαθξηηηθφο Σίηινο:  

Ννκηθή Μνξθή:  ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ  

ΑΡΜΑΔ 
(5) 

 Γεληθφο Αξηζκφο 
Μεηξψνπ Πξσηνδηθείνπ

(6) 
 

Δηδηθφο Αξηζκφο Μεηξψνπ 
Πξσηνδηθείνπ 

 (6) 
 Βηβιία Πξσηνδηθείνπ

(6) 
 

ΑΦΜ:  ΔΓΡΑ:  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ο – Ζ Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2)

:  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : 

 Σειέθσλν:  

Ννκηκνπνηεηηθφ Έγγξαθν
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Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

ΔΚΠΡΟΩΠΟ  ΣΩΝ 
ΗΓΡΤΣΩΝ 

Ο – Ζ Όλνκα : 

  

Δπψλπκν : 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
(2):

  

Σφπνο γέλλεζεο :  

Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 
(4)

  

Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ:  Αξηζκφο 
άδεηαο 
δηακνλήο: 

 

Αξηζκφο άδεηαο αλεμάξηεηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  ΑΦΜ :  Σειέθσλν:  

Σφπνο θαηνηθίαο :  Οδφο :   Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξηζ. FAX :  Email :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

Δλεξγώλ σο (εθπξφζσπνο/ πιεξεμνχζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο  

 

Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή  
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ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό…. 

 

θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ 

 

πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) 

 

ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηνλ/ ηελ 

 

(ζηνηρεία Σπκβνιαηνγξάθνπ) 

 

Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο θαησηέξσ Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο 
ηνλ/ηελ ζπκβνιαηνγξάθν:  

 

Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4,5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε 
ζύζηαζε ηεο: 

 

Αλώλπκεο Δηαηξείαο /A.E. κε Κεξδνζθνπηθήο / Α.Δ Μνλνπξόζσπεο/ Α.Δ. ΟΤΑ 

 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο / ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο/ ΙΜΔ ΔΠΔ/ ΙΜΔ ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο  

 

Οκόξξπζκεο Δηαηξείαο 

 

Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο/ Δ.Δ. θαηά κεηνρέο 

 

Με  

 

ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά) 
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θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά) 

 

θεθάιαην 

 

ηδξπηέο 

 

λόκηκν εθπξόζσπν 

 

Καη εηδηθόηεξα όπσο ν/ε Σπκβνιαηνγξάθνο 

A) πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, 
δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο. Όπσο: 

 

1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην                                ( ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα ηελ 
θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο  θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο θαη 
ηελ εγγξαθή ηεο ζ’ απηό  

2) αίηεζε  θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 

3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: 

 

ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ 

 

θαη 

 

ηελ εγγξαθή  

 

θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ  

 

ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

 

Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) 
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Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ) 

 

Άιιν θνξέα αζθάιηζεο 

 

4) αίηεζε γηα: 

 

α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ 

 

β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ  

 

γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) 

 

o Τσλ ηδξπηώλ (θπζηθώλ ή αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ) πνπ δελ δηαζέηνπλ 

 

o λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ 

 

Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ 

 

o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 

 

o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο 

 

o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη 

 

Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο 
ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ 

Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο 
Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο 
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Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ 
πξόζβαζεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ  

Δ) Δπίζεο, λα πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
παξνύζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε 
ππό ζύζηαζε εηαηξεία 

 

 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο…………………………………………. 

 

 

……………. (ηόπνο) 

 

Ζκεξνκελία……………… 

 

Ο/Οη  Δληνι….  

…………….. (νλνκαηεπώλπκν) 

………………. (ππνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

    (4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I 

(5) πκπιεξψλεηαη γηα αλψλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011. 

(6) πκπιεξψλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο νη 
νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011. 
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ΓΖΛΩΖ 

 

ΠΡΟ(1):  

Δπσλπκία ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο:  

Γηαθξηηηθφο Σίηινο  

ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο: 

 

Δηαηξηθή Μνξθή:  

                                                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Α. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

  

Δπψλπκν: 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Β. Δηαίξνπ 

Όλνκα  

 

                     Δπψλπκν: 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  

Γ. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

 

                   Δπψλπκν: 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

 
Τπόδεηγκα 5 
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Γ. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

 

                     Δπψλπκν : 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:     

Δ. Δηαίξνπ 

Όλνκα: 

 

                      Δπψλπκν : 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο αληηθιήηνπ: (1)  

Σειενκνηνηππία:  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:  

Σειέθσλν:  

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία 

 

Οη Γεινχληεο 

      1. 

 

2. 

Οξίδνπκε ηνλ / ηελ  ……………………………. ηνπ……………………………….θαη σο 
αληίθιεην θαη ηνλ εμνπζηνδνηνχκε λα επηθνηλσλεί κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο θαη 
ηδίσο:  

Α. λα πξνζθνκίδεη πξφζζεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ, γηα ηε 
ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.,  

Β. Να παξέρεη πξνθνξηθά ή εγγξάθσο δηεπθξηλήζεηο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, 

Γ. Να παξαιακβάλεη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο, 
πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία.  
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3. 

 

4. 

 

5. 

(1) Ζ επηηπρήο απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηεθκαίξεη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηνλ αληίθιεην. Δθφζνλ ε 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο έρεη γίλεη ζε κε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα, σο ρξφλνο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ινγίδεηαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 
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