
ΠAPAPτHMA l

Yπ6δεlYμα 1

EΞ oYΣl oΔoτ(ιlΦΣΙ:; 
ΙIIEI',Θ,;i'N 

H ΔHΛΩΣ H

H ακρiβεlα τωv oτolxε[ωv πou uπoβιiλλovταl με αuτη τη δηλωoη μπoρεivα ελεψ1Θεi με βdοη τo

αρ1εio dλλωv uπηρεorιi.tν (dρΘρo 8 παρ.4 N. 1599/1986)

ΠPoΣ(1)' ΕΠ|MΕΛHτHPlo ΦΩKlΔΑΣ

o-Hovoμα: Eπ(i)νυμo :

ovoμα Kαl EπωvUμo Πατερα :

οvoμα καl EπΦvυμo Mητaραζ :

ovoμα Kαl Επιbvυμo ΣUζ0γoU :

Hμερoμηviα γεwηαηg(2) :

Hμερoμηviα γ6Wηση5 oυ40γoυ(2)':

Tδπoζ γεWησηζ :

Aρ!Θμ6ζ ΔlαβατηρioU: ΑρlΘμ6ζ
dδεlαζ
δlαμovliζ:

AρlΘμ0ζ Δελτiou Tαυτ6τηταζ : AΦM: AMKA:

AριΘμ6ζ dδεlαs αvεξdρτητηζ
olκovoμlκriζ δραστηρ16τηταζ :

ΠρΦτo 6τ0ζ
Ασφdλlσηζ :

Φoρ6αζ Aσφdλlσηζ : τηλ6φωvo:



τ6πoζ κατoικiαζ : oδ6ζ : AρlΘ: τK:

ΑρlΘ. FΑx : Email :

Mε ατoμlκR μoU ευθ0Vη καl γvωρEζovταζ τlζ Kυρωσεlζ(3)' πoU πρoβλfπovταΙ απ6 τtζ δΙατdξεlζ τηζ παρ.
6 τoυ αρΘρoU 22 τoU N. 1599/1986' δηλωvω 6Tl:

EξouσloδoτΦ τov 6πω9 πρoβεi oε δλε6 τlg απαραiτητεζ εVεργεlεζ
πoU Kατd v6μo απαlτoυVταΙ γtα τη συσταση τηζ εταlρεΙαζ με τη voμικ( μoρφη
..............επωvUμΙα...................... .καt δlακρlτlκ6 τ[τλo

ΣυμπερrλαμβαvομεVηζ τηζ εVτoληζ:

A. Nα καταΘετεl Kαι UπoγραφεΙ γtα λoγαρlασμ6 μoυ 6λα τα αVαγκαiα εγYραφα γlα Tη σι]σταση τηζ
εταΙρεiαζ, 6πωζ αlτησεlζ. δηλωσεlξ, UπευΘUvεζ δηλΦσεlζ καl βεβαtΦσεlζ, εκτ6ζ απ0 τηv υπoγραφξ τoυ

καταoταilκoι] τηq εταlρεiαg('), Kαl Vα παραλαμβdvεl τα σΧετlκd εγγραφα, 6πωζ βεβαlΦσεlζ,
πlστoπolητlκd Kαl απoδεΙξεlζ πληρωμηζ πoυ ΧoρηYεi η YπηρεσΙα Mlαζ Στσσηζ.

B. Να πρoβαivεl σε σUvεργασiα με τηv Yπηρεoiα Mιαζ Στdσηζ oτηv τρoπoπoiηoη τηζ επωvuμiαζ καl
τoυ δlακρtτικoο τiτλou τηζ Uπ6 σιiσταση εταlρεiαζ εφ6σov αUτd πρoσκρo0ouv σε πρoηγoιjμεVη
καταΧωρηση.

Γ. Nα Χoρηγει πρoζ τηV YπηρεσΙα M|αζ Στdσηζ τηv εvτoλη Vα πρoβεi σε αvαζητηση στolxεiωV και
πlστoπolητlκΦv πoU εΙVαl απαραΙτητα γlα τη σt]σταση τηζ εταlρεΙαζ.

Δ. Nα Uπoβdλλεl oυμπληρωματlκd στo|XεΙα Kαl πρ6σΘετεζ δlεUκρlvησεlζ πρoζ τηV Yπηρεοiα Mlαg

Στdσηζ εφ6σoV ζητoιjvταl.

E. Nα πρoβαivεl στηv πληρωμη τωv απαραiτητωv πoσωV πoU εivαl αvαγKαEα γlα τη συσταση τηζ
εταιρεΙαζ, καθΦζ καI Ylα τηV εγγραφη μoU στov αρμ6δio ασφαλlστlκ6 oργαvloμ6, εφ6σov απαlτεiται.

ΣT. Nα Uπoβdλεl αtτημα γlα τη XoρηYηση στη σUσταΘεΙσα εταιρεiα KωδlKoυ Xρηστη Kαι Kωδlκo0
πρ6σβασηζ γlα τηv εξ'απoστdσεωζ πρ6oβαoη oτo πληρoφoρtακ6 σ0στημα τoU ΓEMH.

Tελoξ δηλωvω 6τι εφ6σov η εταlρεiα δεv καταxωρηθεi στo Γ.E'MH τα επιστρεφ6μεVα πoσd, σ0μφωVα

με τηv παρ.3 τoU αρ. 5 η τηv παρ.3 τoU αρ. 6 r] τηv παρ. 3 αρ. 7 τoυ v.3853/2010, επlΘUμω vα
πloτωθouv στov με αρ. καl |BAN λoγαρlασμ6 πoU τηρεiταl

σΤηv... ... ... ... ... ...

Ημερoμηviα

o Eξouσloδoτωv

(1) AvαYρdφεταl απo τov εvδlαφερ6μεvo πoλiτη η Yπηρεoiα Mlαg Στdσηζ πoU απεUΘ0vεταl η αΙτηση'

(2) Avαγρdφεταl oλoγρdφωζ-

(3) <oπoloζ εv γv(i)σεl τoU δηλΦvεt ψεUδη γεγ0ν6τα η αρvεiταl η απoκρ0τπεl τα αληΘιvd με aγγραφη Uπεt]ΘUvη δηλωση τoU

ορeρoυ ε τit,rρiπαι με φυλιiiloη τoilα1lbiov τριων irηvωr. εαv o Uπαiτlog αUτωv τωv πρdξεωv σκ6πευε vα πρoσπoρiσεl



στov εαUτ6v τoU η σε dMov περloυσlακ6 6φελo9 βλΦπτovrαζ τρiτov η σκ6πεUε vα βλdψεl dλλov, τlμωρεiταl με κdΘaρξη

μεXρl 10 ετ6v.

(4) Γlα τηv υπoγραφη απ6 τρiτo πρ6σωπo καταστατlκo0 πou συvτασσεταl με σUμβoλαEγραφlκ6 εγγραφo απαlτεiταl η
πρoσκ6μlση εlδlκo0 πληρεξoUσioU.

(5) o αo. λoναo!ασuoo πoυ δnλΦvεταΙ vtα τnv επlστooot1 uiooυ< τωv καταβλnΘεvτων πoσdrv. εivαl o iδlo< vlα
6λoU( τoU lδoυτ€C'



Yπ6δεlγμα 3

ENτoΛH - YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH

TΩN |ΔPYτΩN H'τoY EκΠPoΣΩΠoY τoYΣ ΓlA τH ΣYΣτAΣH ΠPoΣΩΠιKHΣ EτA|PE|AΣ

(dρΘρo 8 Ν.1599/'l986)

H ακρiβεlα των oτoιxεiωv πoυ uποβdλλovταl με αυτη τη δηλωoη μπoρε[ vα ελεγxΘεi με βdoη τo

αρxεio dλλωv υπηρεolιi.lv (ιiρΘρo 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠPoΣ('), EΠlΝΙEΛΗTHPlo
ΦΩKlΔΑΣ

APlΘ- ΠPoT.: HMEPOMHNIA:

A EτAlPoΣ

o-Hovoμα: EπωvUμo :

ovoμα καl EπωvUμo Πατ6ρα :

ovoμα Kαl EπωvUμo l\Ιητaραζ :

ovoμα Kαl Επ6vυμo Συζιiγou :

Hμερoμηviα γεwηoη6 
(2)'

Hμερoμηviα γ6Wησηg αυ4ι]γoυ(2)':

τ6π0ζ γaWησηζ :

AρlΘμ6ξ ΔlαβατηρioU: AρlΘμ6ζ
dδεlαζ
δlαμovηg:

AρlΘμ6ζ Δελτiou ταUτ6τηταζ : AΦM : AMKΑ:

AρlΘμoζ dδεlσs αvεξdρτητηs
olκovoμικΙiζ δραστηρΙ6τηταζ :

nρΦτo 6τoζ
Aσφdλlσηζ :

Φoρtαζ Aoφdλloηζ : Tηλεφωvo:

τ6πoζ κατolκiαs : oδ6ζ : ΑρtΘ: TK:



AρlΘ. FAx : Email :

B ETAlPoΣ

o-Hoνoμα: EπΦvUμo :

ovoμα καt EπΦvUμo Πατερα :

ovoμα καl Eπ6vUμο Mητεραζ :

οvoμα καl EπωvUμo ΣUζι]γoU :

Hμερoμηviα γεwηoηg(2) :

Hμερoμηviα γiWησηg oυ40γoυ{2)':

T6πo9 γ6Wησηs :

AρlΘμ6ζ ΔlαβατηρioU: AρlΘμ6ζ
dδεlαζ
δlαμovηζ:

AρlΘμ69 Δελτioυ TαUτ6τηταζ : Tηλ6φωvo : AΦM :

Aρlθμ6ζ dδεlαζ ανεξdρTητηζ
olκovoμlκηζ δραστηρl6τηταs :

ΑMKΑ:

Φoρ€αζ Aσφdλlσηζ : Πρωτo ετoζ Ασφdλlσηζ :

T6πoζ κατolκiαζ : 0δ69 : AρlΘ: TK:

ΑρlΘ. FΑX : Email :



Γ. EτAlPoΣ NoMIKo
ΠPoΣΩΠo

EπωνυμΙα:

Δlακρlτlκ6ζ τiτλoζ:

Noμlκη lvoρφη: ΑP. Γ.E-MH.

APMΑE (5) Γεvlκ6ζ AρtΘμ6ζ

μlητρΦoU 
Πρωτoδlκεioυ

Elδlκ6ζ AρlΘμ6s l\4ητρΦoU
Πρωτoδlκεiοu ("]

Bιβλiα Πρωτoδικεioυ 
(6)

AΦM: EΔPA:

ΣTo|XEIA NoMlMoY EKΠPoΣΩnoY EτAIPElAΣ

o_Hovoμα: EπωvUμo :

Ovoμα καl EπΦvυμo Πατ€ρα :

ovoμα καl EπΦvUμo Mητaραζ :

HμερoμηvΙα γεwηoηq 
(2)'

Τδπoζ γ6Wησηζ :

ΑρlΘμ6ζ ΔlαβατηρioU: AρlΘμδζ
dδεlαζ
δlαμovηs:

AρlΘμ6ζ Δελτiou TαUτ6τηταζ : AΦM :



ΑρlΘμ6ζ dδεlαζ αvεξdρτητηζ
olκovoμlκηζ δραστηρ16τηταζ :

τηλεφωvo:

Noμlμoπolητlκ6 EYγραφo

T6πoζ KατolKiαζ : oδ6ζ : AρlΘ: τK:

AρlΘ. FAX : Email :

EKΠPoΣΩΠoΣ TΩN
|ΔPYTΩN

o_Hovoμα:
EπωvUμo :

ovoμα καt EπΦvUμo Πατερα :

ovoμα καl EπωvUμo l\4ητεραs :

Hμερoμηviα γεwηoηg 
(2)'

T6πoζ γεWησηζ :

Noμlμoπolητtκιi'Eψραφα: 
(a)

ΑρlΘμ6ζ ΔlαβατηρioU: AρlΘμ6s
dδεlαζ
δlαμovηζ:

AρlΘμ6ζ dδεΙαζ αvεξdρτητηζ
o|κovoμlκiζ δραστηρl6τηταζ:

AρlΘμ6ζ Δελτiou ταUτ6τηταζ : AΦM : Tηλeφωvo:

T6πos KατotKiαζ : oδ69 : ΑρlΘ: τK:

ΑρlΘ. FAx : Email :



Mε ατoμικ( μoυ ευΘ0vη καr γvωρiζovταg τlg κυρΦoεrg (3), πoυ πρoβλ6πovται απ6 τrg δrατdξεrg τηg
παρ.6 τoυ 6ρΘρoυ 22 τoυ N. 1599/1986, δηλΦvω 6τι:

Εvεργιbv ωq (εκπρ6oωπo9/ πληρεξo0σloζ) δUv6μει τηζ πρoσΚ0μιζ6μεvηζ

Εξ0υσι0δ6τ ησ ηζ (oτotxεiα) f

oυμβoλαιoγραφικo0 πληρεξoυαΙoυ τoυ/ ηg Συμβ/ φoυ (περtoΧη) με αριΘμ6. . ..

κατ' εvτoλη καt για λoγαριαoμ6 τoυ/ τωv

πληρη oτoιyεiα (6πωζ αvωτtρω, για περιαo6τερα απ6 tvα 0τoμα)

XoρηY6 την εvτoλη και πληρεξoυoι6τητα πρoζ την ΥπηρεoΙα Mια9 Στ0oη9:

oι ωζ 0vω ιδρυτiq τηg oμ6ρρuΘμηζ/ Ετερ6ρρυΘμηζ ΕταιρεΙα9 yoρηγo1με την εvτoλη και
πληρεξoυoι6τητα πρoζ τηv Υπηρεoiα MιαE ΣτdoηE:

. ΚΕΠ (στoιXεiα)

. Υπηρεoiα Γ.Ε.MH (oτolyεiα)

Ωoτε να πρoβεΙ oτιg ενt'ργεlεg πoU περιYρ6φoνται ατα dρΘρα 4 Και 5 τoU N' 3853/ 2010 γtα τη
α0oτααη τηg:

0μ6ρρυΘμηg

ετερ6ρρυΘμηg εταιρεΙαg με

τηv επωvυμiα (και λατινικd)



Καt τo διαΚριτιΚ6 τΙτλo (και λατlvlκ1)

κεφdλαιo

εταiρoUζ

διαyειριoτη

ν6μιμ0 εΚπρ6σωπ0

Kαι ειδιΚ6τερα 6πω9 η ΥπηρεoΙα Mιαζ Στ0σηζ

A' πρoβεΙ oτη oυμπληρωoη Και Uπoβoλη πρoζ τιζ αρμ6διεE αρyt'g, κ0Θε εΙδoυ9 αιτηoεωv,
δηλaoεωv, δlκαιoλoγητικav και βεβαιιiloεωv πoυ iιvαι απαραiτητεζ, 6πωζ:

1) αiτηoη πρoq τo αρμ6διo Επιμελητηριo (oυμπλf1ρωoη oτoιΧειωv) για
τηv καταyιilρηoη τηg επωνυμΙαg και τoυ διακριτlκo(l τΙτλoυ τηg υπ6 o0oταoη ωg dνω εταιρΙαE
και την εγγραφη τη9 o' αυτ6

2) αΙτηoη καταyιilρηoηg τηg o0oταoηE τηg εταιρεΙαζ στo Γ.Ε.MH

3) αιτηση πρog τoυg αρμ6διoυ9 κατd περΙπτωoη ασφαλιστιΚo0ζ oργαvιoμoog για:

τη ληψη αoφαλιoτικηg ενημερ6τητα9 τωv εταΙρωv

Και τηv εwραφη φUσιΚo0/ Lbv πρooιilπoυ/ ωv

oτα μητρΦα τωv κατd περΙπτωση αρμ6διωv oργανtσμωv ΚoιvωvιΚηg αoφdλιoηq:

o ργαν ιoμ6 Aoφ0λιoηg ΕλευΘiρωv EπαψελματιιΙlv (oAΕE)

Aλλo φoρt'α αoφdλιoηg



4) αiτηoη για:

α) ληψη φoρoλoYιKηζ ενημερ6rητα9 εταΙρωv

β) υπoβoλη δηλωoηE Φ6ρoυ Συγκtντρωαη9 Κεφαλα[oU

0 Xoρηrηση αριΘμo0 φoρoλoγικo0 μητρaoυ $ΦM)

a ΕταΙρoυ, φυoικo0 πρooιbπoυ η νoμικo0 (αλλoδαπo0) πρooιilπoυ, εφ6σ0ν δεv δtαΘετει ηδη

o Toυ voμικol πρoαaπoυ μετd τη σ0σταση τoU

B) πρoβεi oτην εioπραξη τιllv πooav

o Φ6ρoυ Συγκtvτρωσηζ ΚεφαλαΙoU

o ΓραμματΙoυ Evιαioυ Κ6στoUζ Σ0αταoη9 ΕταιρεΙα9

o Δικαιιilματog εψραφηg oτov oAΕΕ εφ6ooν απαιτεΙται

ΚαΘaq και κdΘε 0λλoυ πoσo0 η εΙoπραξη τoυ oπoΙoυ Θα απαιτηΘεi κατd τη διαδικαoiα o0oταoη9
τηg αvωτtρω εταιρεiα9 και oτηv απ6δooη τωv πooav oτouE τελικo09 δικαιo0yoυ9 αυτιbv

Γ) αvαζητησει και παραλ0βει τα σXετιKa πιoτoπoιητικd Και βεβαιaσειζ απ6 τιg αρμ6διε9
ΥπηρεoΙε9, Φoρεig και oργανιoμo09

Δ) αιτηΘεΙ απ6 την Κεvτρικη Υπηρεoiα Γ.Ε'MH τη χoρη|/ηση κωδικo0 Χρηστη Καt ΚωδιΚo0
πρ6oβαoηE για την εξ' απooτ0oεωζ πρ6σβαση oτo πληρoφoριακ6 σ0στημα Γ'Ε.MH

Ε) πρoβεΙ oε κdΘε dλλη απαιτo0μενη ενtργεια ακ6μη κι αν δεν αvαφtρεται ρητ6 oτηv παρo0oα,
πρoκειμtvoυ vα oυoταΘεΙ o1μφωvα με τα dρΘρα 4 Και 5 τoU iδιoυ ωg dvω ν6μoυ η υπ6 σaσταση
εταιρεiα'



AριΘμ69 λoγαριαoμo0 τραπt'ζηζ KαΙ ΙBAN

(τ6πoq)

(1) Avαγρdφεταr απ6 τov εvδιαφερ6μεvo πoλiτη η Yπηρεoiα MrαE ΣτιioηE πoυ απευΘOvεταt η αiτηoη.

(2) Avαγρdφεταl oλoγρdφωE.

(3) <0πoιo6 εv γvΦoεt τoυ δηλΦvει ψευδη γεγov6τα η αρvεiταl η απoκρ0πτεr τα αληθtνd με 6ψραφη
υπε0Θυvη δηλωoη ro, dρΘρoυ 8 τιμωρεiταl με φuλdκroη τouλd1toτov τριΦv μηvιilv. Edv o υπαiτlog
αυτιi-lv τωv πριiξλv oκδπευε vα πρoαπoρioει oτoν εαυτ6v τoU η σε dλλov περlouσlακ6 6φελo9

βλdπτovταζ τρ[τov η oκ6πευε vα βλdψεl dλλov, τlμωρεiταl με κdΘεrρξη μ6xρl 10 ετΦν.

(4) Avαφiρovταl oι εξoυoloδoτηoεrg βdoεl τou υπoδεiγματoζ 1.τoU Παραρτηματoζ l.

(5) ΣυμπληρΦvεται γlα αvΦvuμεg εταlρiεζ oi oπoiεt εXoUv oυoταΘεi πρlv τιg 4 Απριλioυ 201 '1.

(6) ΣuμπληρΦvεται γlα εταlρ[εg περιoρIoμθvηE ευΘovηg, oμ6ρρυθμεE και ετερ6ρρυΘμεζ εταlρiεζ ol

oπo[εE θxoυi σUσταΘεi πρlv τlg 4 Aπρtλioυ 201 1



Yπ6δεlγμα 5

ΠPoΣ(1):

EπωvuμΙα uπ6 o0oταοη Eταtρεiαg:

Δtακρtτlκ66 TΙτλog

uπ6 o0oταoη Eταtρε[αg:

Eταtρtκη Moρφη:

ΣToΙXΕ'ΙΑ ΕTΑΙPΩN

A. EταiρoU

'ovoμα: EπΦvυμo:

Ovoμα καt Eπιbvυμo Πατ6ρα:

B. Eταiρoυ

Ovoμα Eπιi-lvυμo:

Ovoμα καt Eπιi.lvuμo Πατ6ρα:

Γ. EταiρoU

Oνoμα: EπΦvuμo:

ovoμα Kαl EπΦvuμo Πατ€ρα:



Δ. Eτα1ρoυ

Ovoμα: Eπιi.tvυμo:

Ovoμα καt EπωvUμo Πατdρα:

E. Eτα1ρoυ

Ovoμα: ΕπΦvυμo :

Ovoμα καt Eπιilvυμo Πατ6ρα:

oρiζoυμε τov / τηv ToU...............................'.....Kαl ωζ
αvτiκλητo καl τov εξouσloδoτo0με vα επtκotvωvεi με τηv Yπηρεσ[α Mlαζ Στdσηζ Kαl
lδiωE:

A. vα πρooκoμiζεt πρ6oθετα iγγραφα καt δlκαloλoγητtκd, εφ6oov τoU ζητηΘo0v, γ|α τη
o0oταoη τηζ ETαlρεiαζ καt τηv καταxΦρηση τηζ στo Γ.E.MH.,

B. Nα παρ6xεl πρoφoρtκd η εγγρdφωg δtεuκρtvηoεtE καl πρ6σθετεζ πληρoφoρiεg,

Γ. Nα παραλαμβdvεl απ6 τηv Yπηρεoiα Mlαζ Στdσηζ 6γγραφα, 6πω9 βεβαlΦoεt5,
πloτoπotητtκd καl απoδε[ξειg πληρωμηζ πoU αφoρo0v στηv υπ6 σ0σταση εταlρεiα.

Στoιxεiα επtκotvωviα5 αvτlκλητou: (')

Tηλεoμoιoτuπiα:

Hλεκτρovlκ6 Tαxυδρoμεio:

Tηλdφωvo:

Hμερoμηviα

ot Δηλo0vτε6

2.

1,



3.

4.

5.

('1) Η επrτυ1η6 απooτoλη τηλεoμoloτυπiαg η ηλεκτρoνlκof μηv0ματoE απ6 τηv Yπηρεo[α Mlαg Στdoηg oε

εργιiolμεE ημ6ρεs Kαt Φρε6, τεκμαiρεl τη ληψη τηE oxετlκrjg πρ6σKλησηζ απ6 τov αvτiκλητo. Eφ6σov η

απooτoλη τηE πρ6oκληoηζ εχε| γivεl oε μη εργdoιμη ημfρα κιil Φρα, ωE 1ρ6voE ληψηg τηE oxετlκηg

πρ6oκληoη9 λoγiζεταl η επ6μεvη εργdοιμη ημ6ρα.


