
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Υ.Μ.Σ. ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
 
Η κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών γίνεται σε φυσική μορφή στην Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 
που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) αρ. 1, 
Πλατεία Οδησσού, Τ.Κ. 18531. Στην περίπτωση αυτή, τo καταστατικό της εταιρίας που 
χρειάζεται να το προσκομίσετε και ανυπόγραφο σε μορφή word, το αποστέλλετε μέσω e-mail 
στο  yms@pcci.gr ή το φέρνετε σε USB stick. Επιπλέον, θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας μετρητά 
ή κάρτα για να πληρώσετε τα έξοδα σύστασης.  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υ.Μ.Σ. 
1.  Υπεύθυνη Δήλωση –Εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση εταιρίας 

(Παράρτημα Ι της ΥΑ 63577/13.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2380/21.06.2018), με βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής ή με apostille αν υπογράφεται στο εξωτερικό. Απαιτείται μία Υπεύθυνη Δήλωση 
για κάθε μέτοχο-ιδρυτή ή εταίρο-ιδρυτή. Εάν ο ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο, η Υπεύθυνη 
Δήλωση συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

2.  Καταστατικό σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένο, καθώς και ανυπόγραφο σε μορφή 
word. Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά πρότυπα καταστατικά, ενώ για 
τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. χρησιμοποιούνται προαιρετικά πρότυπα καταστατικά. 

3.  Για ιδρυτές φυσικά πρόσωπα *: 
α) για Έλληνες υπηκόους, αστυνομική ταυτότητα. 
β) για πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. 

4.  Για ιδρυτές ομόρρυθμους εταίρους προσωπικής εταιρείας που είναι πολίτες τρίτης χώρας 
(που διαθέτουν απαραιτήτως ελληνικό ενεργό Α.Φ.Μ.) *:  

α) διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς 
συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, και 

β) άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/επιχειρηματικής ή 
επενδυτικής δραστηριότητας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής. 

5.  Για ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και ιδρυτές ετερόρρυθμους εταίρους προσωπικής 
εταιρείας που είναι πολίτες τρίτης χώρας (που διαθέτουν απαραιτήτως ελληνικό ενεργό 
Α.Φ.Μ.) *: 

α) διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς 
συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, και 

β) εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, σύμφωνα με όσα 
δηλώνουν στην υπό 1. υπεύθυνη δήλωση, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης 
αίτησης άδειας διαμονής**. 

6.  Για ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής *: 
α) τελευταίο καταστατικό του νομικού προσώπου ιδρυτή. Όταν αυτό είναι 

καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υ.Μ.Σ., 
β) γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. εκτός αν η κατάσταση του νομικού προσώπου 

προκύπτει από τη μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ., 
γ) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, εκτός αν η εκπροσώπηση του νομικού 

προσώπου προκύπτει από τη μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ., 
δ) απόφαση είτε συνέλευσης εταίρων (για ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) είτε Δ.Σ. ή Γ.Σ. (για Α.Ε.) 

για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού 
εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης, και 

ε) εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρείας είναι 
πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση με βεβαίωση 
γνησίου υπογραφής, αν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή 
προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή της Γ.Σ.. 

7.  Για ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής (που είτε διαθέτουν ελληνικό ενεργό Α.Φ.Μ. είτε 
όχι, οπότε τους αποδίδεται από την Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.)* : 

α) τελευταίο καταστατικό του νομικού προσώπου, με apostille και επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά. 



β) 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, με apostille (εξαιρούνται τα  δημόσια έγγραφα 
προερχόμενα από την Κύπρο) και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

γ) Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό 
πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει η 
εκπροσώπηση του αλλοδαπού νομικού προσώπου, σε περίπτωση που δεν 
αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο, με apostille (εξαιρούνται τα  δημόσια έγγραφα 
προερχόμενα από την Κύπρο) και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

δ) απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή 
του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία, με apostille και επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά. 

ε) έγγραφο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου του νομικού προσώπου στην Ελλάδα, με apostille και επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά. 

8.  «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης»  Δ211 

9.  Σε περίπτωση σύστασης Α.Ε., αποδεικτικό καταβολής του τέλους υπέρ Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (1/1000 του Κεφαλαίου). 

10.  Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται 
για τη σύσταση της εταιρείας. 

11.  Βεβαίωση προδέσμευσης επωνυμίας.  
Προκειμένου να εκδώσετε τη βεβαίωση αυτή, πριν την κατάθεση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών στην Υ.Μ.Σ. αποστέλλετε e-mail στο registry@pcci.gr αναγράφοντας την 
πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο που θέλετε να προδεσμεύσετε. Σας αποστέλλουμε 
παράβολο πληρωμής και αφού πληρώσετε μας αποστέλλετε το αποδεικτικό πληρωμής 
μέσω e-mail. Στη συνέχεια, εκδίδουμε και σας αποστέλλουμε τη βεβαίωση προδέσμευσης 
επωνυμίας. 
Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί από τον υπόχρεο προδέσμευση επωνυμίας, η Υ.Μ.Σ. 
του Ε.Β.Ε.Π. προβαίνει σε δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου μετά την κατάθεση 
των δικαιολογητικών. 

12.  Πληρωμή κόστους σύστασης (60€ για Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και 50€ για Ο.Ε. και Ε.Ε.), τέλους 
καταχώρισης (10€) και ετήσιας συνδρομής Επιμελητηρίου (102,40€ για Α.Ε., 71,68€ για 
Ε.Π.Ε., 51,20€ για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

 

* όπου απαιτείται 
** είδος άδειας διαμονής που γίνεται δεκτό: 

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. 1 του 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) 
o Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5, άρθρο 83 του ως άνω Κώδικα) 
o Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6, άρθρο 81 του ως άνω 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 

 

mailto:registry@pcci.gr

