ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(εκτός Υ.Μ.Σ.)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________
ΟΝΟΜΑ: ___________________________
ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______
Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________

Προς το
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 6 & 7 ν.3419/2005, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 ν. 3853/
2010, τα κατωτέρω στοιχεία/ δικαιολογητικά
σύστασης εταιρείας :
1.__________________________________

Τηλ. : ____________________________
Fax. : ____________________________
E-Mail : ___________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

2.__________________________________
3.__________________________________
4.__________________________________

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________
__________________________________

5.__________________________________

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________
__________________________________
ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______
Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________
Τηλ. : ____________________________
Fax. : ____________________________
E-Mail : ___________________________
Αριθ. Προέγκρισης Ε.Λ.: ____________
Άγιος Νικόλαος, ___ / ____ 201_

Για κάθε καταχώριση/ μεταβολή στο
ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,24 €
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ
470/Β/24-3-2011)

6.__________________________________
και παρακαλούμε για την καταχώρισή της στο
Γ.Ε.ΜΗ.
και
την
εγγραφή
της
στο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, δεδομένου ότι:
(συμπληρώνεται

κατά περίπτωση

ένα

εκ

των

κατωτέρω α και β)

A) Οι ΚΑΔ που θα δηλωθούν κατά την έναρξη
στη
Δ.Ο.Υ.
είναι:
__________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ή
B) Προέρχεται από μετασχηματισμό της/η των
επιχειρήσεων με επωνυμία : ___________
__________________________________
__________________________________ και
Α.Μ. Επιμελητηρίου______________________
και συνεπώς η σύστασή της, δεν εντάσσεται στο
πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011
(ΦΕΚ 470/Β/2011).

Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρωτότυπο Καταστατικό Σύστασης, που υποβάλλεται και σε φυσική μορφή
και σε ηλεκτρονική – Αρχείο .doc (e-mail: info@epimlas.gr), το οποίο πρέπει
να είναι για τις Α.Ε. και ΕΠΕ Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και για τις ΟΕ & ΕΕ
Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
To Καταστατικό πρέπει:
α) να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του
διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το Επιμελητήριο Λασιθίου
β) θα πρέπει επίσης να έχει θεωρηθεί από:
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, κτλ).
Ειδικά για τις Ο.Ε. και Ε.Ε: να συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του
τέλους υπέρ ταμείου Νομικών (5%ο)επί του κεφαλαίου των ομορρύθμων και
ετερορρύθμων εταιριών
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ:
α) Θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα στο καταστατικό (στο ιστορικό και ειδικά στο άρθρο
περί κεφαλαίου) ότι η εταιρεία προέρχεται από μετασχηματισμό (μετατροπή, συγχώνευση,
διάσπαση κλπ). Και
β) Εάν πρόκειται για μετατροπή Α.Ε. σε άλλη νομική μορφή, υποβάλλεται επιπλέον η
σχετική απόφαση της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας για την έγκριση της μετατροπής
της Α.Ε.

2.

Τέσσερα απλά φωτοαντίγραφα του ανωτέρω πρωτότυπου θεωρημένου
καταστατικού.

3.

Σε περιπτώσεις Α.Ε. & Ε.Π.Ε.: Ανακοίνωση περίληψης καταστατικού
σύστασης (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή – Αρχείο .doc) για τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ.

4.

Επιπρόσθετα για τις ΑΕ: Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του
μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον
λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) –
(Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις σύστασης νέας ΑΕ με
βάση Ν. 1297/92 και 2166/93)

5.

Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των ιδρυτών/ εταίρων/
μελών ΔΣ/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών.
Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των ΑΕ (μέλη ΔΣ κλπ, που τις δεσμεύουν
με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των ΕΠΕ & τους Ομορρύθμους Εταίρους
και τους Διαχειριστές των
(ΟΕ & ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να
υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη ΔΣ ΑΕ

6.

Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου). Η αίτηση υπογράφεται
ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, είτε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΑΕ, είτε από το
διαχειριστή (για ΟΕ, ΕΕ & ΕΠΕ), είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών (με
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των).

7.

Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,24 €
(Καταβάλλεται στο Επιμελητήριο Λασιθίου, με την υποβολή της αίτησης με τα
δικαιολογητικά).

