
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ Υ.Μ.Σ. 

ΣΤΑΔΙΑ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Α. Υπόχρεα Πρόσωπα προς εμφάνιση ενώπιον της ΥΜΣ για την προσκόμιση δικαιολογητικών 

 

Υπόχρεα Πρόσωπα Έγγραφα Διευκρινήσεις  
Α. Ιδρυτές 

 

Υπεύθυνη Δήλωση-

Εξουσιοδότηση των 

Ιδρυτών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

- Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε 

εταίρο ξεχωριστά. 

- Αν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.  

- Αν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο 

εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με 

apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της 

Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή. 
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Β. Τρίτο πρόσωπο ως εκπρόσωπος των 

ιδρυτών 

 

Γ. Ένας από τους ιδρυτές ως εκπρόσωπος 

αυτών 

 
Β. Στοιχεία και Έγγραφα για τη σύσταση εταιρείας 

 
Έγγραφα Σύστασης Διευκρινήσεις  

1. Καταστατικό Σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένη 

από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους 

έχοντες ειδική συμβολαιογραφική 

πληρεξουσιότητα, καθώς και σε μορφή μη 

επεξεργάσιμου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς 

υπογραφές. 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης η 

εταιρική σύμβαση είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19 της ΚΥΑ 63577/2018  
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2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών:   

Για τους ιδρυτές - φυσικά πρόσωπα: 

➢ Έλληνες υπήκοοι  → Αστυνομική ταυτότητα 

➢ Πολίτες κράτους-μέλους ΕΕ → Ταυτότητα ή Διαβατήριο 

➢ Πολίτες τρίτων 

χωρών 

● Ιδρυτές ΙΚΕ και ετερόρρυθμοι εταίροι 

α) Διαβατήριο ή VISA  
β) Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) σχετικά με την 

πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα  

γ) Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης 
αίτησης άδειας διαμονής εφόσον διαμένουν ή 

επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα 
● Ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι 
α) Διαβατήριο ή VISA  
β) Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης 
άδειας διαμονής 

Η άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, 
πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης 

οικονομικής/επιχειρηματικής/επενδυτικής 
δραστηριότητας 

Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:  
● Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού του Ν.Π. Όταν το Ν.Π. είναι καταχωρισμένο στο ΓΕΜΗ, το 

αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
ΥΜΣ 

● Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή του Ν.Π. στην υπό 
σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας σύστασης 

 

● Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο     
 
 

ή 

Εφόσον ο εκπρόσωπος  του Ν.Π.   για τη σύσταση της 
εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο  

● Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  Εφόσον η σύσταση γίνει με ιδιωτικό έγγραφο και 
προβλέπεται από το καταστατικό ή από απόφαση 
της συνέλευσης των εταίρων  

(Κ.Υ.Α. 63577/2018, ΦΕΚ 2380Β ́ )

https://acsmi.gr/files/register%20services/yms/%CE%93%CE%93%CE%95_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD,%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD,%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8E%CE%BD%20%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%A5%CE%9C%CE%A3%20(%CE%9A%CE%A5%CE%91%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%94%CE%91).pdf
https://acsmi.gr/files/register%20services/yms/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%99.pdf


 
 

Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:  

● Αντίγραφο καταστατικού του Ν.Π. 

Η προσκόμιση των εγγράφων αυτών γίνεται 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. 

● Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί 

το Ν.Π., εκδόσεως τελευταίου τριμήνου, από την οποία να   προκύπτει 
τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό  και ότι δε βρίσκεται σε 
κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη 
συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του. 

● Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον 
διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 
 

3. Λοιπά απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  

● Αποδεικτικό καταβολής εταιρικού κεφαλαίου Όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται  

● Έντυπα  ΔΟΥ: Μ3, Μ6, Μ7, Μ8 Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε 
εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. 
Στις περιπτώσεις που οι ιδρυτές έχουν λάβει ήδη 
ΑΦΜ για την υπό ίδρυση εταιρεία, αναγράφουν 
το ΑΦΜ στο Μ3  

● Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τον ν.4442/2016 

 

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
● Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΥΜΣ 

(€)    ( *) 

ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΓΕΜΗ (€) 

ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & Δ.Τ. 
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ (€) 

(**) 

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 

 
(*)Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των 10, το ύψος του 
Γραμματίου Κόστους Σύστασης προσαυξάνεται 
κατά 3 € για κάθε ιδρυτή 
(**)Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 
νομού, το τέλος ελέγχου  και δέσμευσης 
επωνυμίας & δ.τ. δεν καταβάλλεται 
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● Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αφορά μόνο τη σύσταση Α.Ε. και το ύψος της 
ορίζεται στο 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου 

 




