
Διαδικασία για τη σύσταση Ι.Κ.Ε. 

  Έγγραφα Σύστασης Διευκρινήσεις 

1α. 

  

  

  

  

  

  

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για 
τον ορισμό εκπροσώπου για 
εξουσιοδότηση τρίτου  

(Υπόδειγμα 1), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ή 

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε 
εταίρο ξεχωριστά. 

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. 

Εάν 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. 

 

1β. Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους 
ιδρυτές- Αντικλήτου  

(Υπόδειγμα 5), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους 
ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ. 

2. Εντολή - Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών 
ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση 
προσωπικής εταιρίας προς την Υπηρεσία 
Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας  

(Υπόδειγμα Α), (Κ1-1084/24-5-12). 

Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών. 

3. Καταστατικό Ι.Κ.Ε. Σε έντυπη μορφή (3 πρωτότυπα αντίτυπα με 
υπογραφές και γνήσια των υπογραφών από τους 
εταίρους) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο 
αρχείο word). 

4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή 
επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για 
υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή 
επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για 
υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια 
διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας. 

  

5. Υ.Δ. των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή 
ή του εκπροσώπου τους, για τη 
διεύθυνση της εταιρείας ή μισθωτήριο ή 
υπό-μισθωτήριο-παραχωρητήριο από 
taxisnet ή θεωρημένη από ΔΟΥ υπεύθυνη 
δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου 
και αντίγραφο τίτλου κυριότητας. 

 

Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση 
εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για 
την οποία προορίζεται. 

6. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε εταίρο Έντυπο Α7 

http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=0e87bc02-241b-41ef-a06a-c0514c0b4b37&groupId=14
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http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=e62f71cb-779a-495e-843e-f0f64b95d969&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=e62f71cb-779a-495e-843e-f0f64b95d969&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=2377811e-bf31-4194-af67-46d43b2a8ff5&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=2377811e-bf31-4194-af67-46d43b2a8ff5&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=2377811e-bf31-4194-af67-46d43b2a8ff5&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=2377811e-bf31-4194-af67-46d43b2a8ff5&groupId=14


7. Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.  Μ6, αν είναι δραστηριότητες είναι πάνω από 3 

8.  
 

Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN)  

9. ΑΜΚΑ των μελών  

10. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Όπου απαιτείται 

 
 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ. 

8. • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης 
• Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό 
• Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία 
• Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία. 
• Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το 

νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από 
το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. 

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ. 

9. • ΦΕΚ σύστασης 
• ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. 
• ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση. 
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία. 
• Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. 

10. • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
σύμβασης της Χάγης (apostille), 
 επίσημα μεταφρασμένο από το 
Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον 
η χώρα προέλευσης δεν έχει 
προσχωρήσει στην ανωτέρω 
σύμβαση, θεωρημένο από 
προξενική αρχή. 

 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του 
εγγράφου πληρεξουσιότητας για 
το διορισμό νομίμου εκπροσώπου 
ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα 
με διαδικασία apostille. 

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από 
δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 
απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα. 

  

Σημείωση: 
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ 
αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν 
ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο 
πιστοποιητικό έδρας με Apostille. 
  
  

http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=caa4b8e7-4ad1-4de0-8468-7444a3a36305&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=706be0fb-52c6-41aa-aaef-90127ae58fbb&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=f96c4a45-8ec7-41f8-bf3d-60fa22e2615b&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=58a302bb-cd4a-429d-a5c2-c8462f64579f&groupId=14
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/YMS/Hagi.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/YMS/Hagi.doc


 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της 
 χώρας έδρας  του Νομικού 
Προσώπου για την ύπαρξη της 
Εταιρείας (Good standing), με 
διαδικασία apostille. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ι.Κ.Ε.: 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 70€ (+5€ από το 4ο  μέλος και πάνω) 

ΚΟΣΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 10€ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

56.32 € (*πληρώνεται ΜΟΝΟ στο ταμείο του 
Επιμελητηρίου) 

 


