
 

 

Τπθρεςία Μιασ τάςθσ για τθ ςφςταςθ εταιρειών 

Αναλυτικά τα καταβλθκζντα ποςά: 

 

1. Γραμμάτιο Ενιαίου κόςτουσ φςταςθσ εταιρείασ:  

 Τέλοσ Καταχώρηςησ Γ.Ε.ΜΗ: 10€  

 Τέλοσ Παροχήσ Πρόςβαςησ Αρχείων Γ.Ε.ΜΗ: 15€ ετθςίωσ (προαιρετικό) 

 Γραμμάτιο Κόςτουσ Σφςταςησ Εταιρείασ: 50(προςωπικζσ εταιρείεσ) ι 70 (ΑΕ και ΕΠΕ) €  {*ανω των 
3 εταίρων , + 5€ για τον κάκε ζναν} 

 Κόςτοσ εγγραφήσ ςτο Επιμελητήριο: κατά περίπτωςθ € 

 Ειςφορά Υπέρ Ταμείου Νομικών:  *** €    (ειςπράττεται πανελλαδικά ΜΟΝΟ ςτισ ςυςτάςεισ ΟΕ 

και ΕΕ και ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί του ποςοφ του αρχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ). 

 Ειςφορά Υπέρ Ταμείου Προνοίασ Δικηγόρων: ***€  
(ειςπράττεται ΜΟΝΟ για τισ εταιρείεσ που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Ταμείου Προνοίασ 

Δικθγόρων Ακθνϊν και όχι για τα ταμεία Προνοίασ ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα.  

 ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο με κεφάλαιο ζωσ 586,94 € : ειςπράττεται ποςό 5,80 €. 

 ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: ειςπράττεται ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 1% επί του 

κεφαλαίου που αναγράφεται ςτο καταςτατικό. 

 Επιπλζον ειςπράττεται χαρτόςθμο 3,6% επί του ανωτζρω 1%. 

 Ε.Π.Ε.: ανεξαρτιτωσ φψουσ του κεφαλαίου ειςπράττεται ποςό 5,80€ ) 

     

2. Φόροσ υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου:   για ΑΕ και ΕΠΕ 1% επι του κεφαλαίου 

 

3. Παράβολο υπζρ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ (για ΑΕ) 1‰ επι του κεφαλαίου 

 

4. Δικαιωμα Εγγραφισ ςτο ΟΑΕΕ: 111,10€ ανα Φ.Προςωπο 

 

 Σρόποι Πλθρωμισ: 

1. Με μετρθτά ςτθν Υπθρεςία Μιασ Στάςθσ 
2. Με τραπεηικι επιταγι {9. Ερϊτθςθ geminet faq: Στο άρκρο 13 τθσ Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, 

αναφζρεται ότι οι πλθρωμζσ μποροφν να γίνουν και με τραπεηικι επιταγι. Η επιταγι εκδίδεται 
από τθν τράπεηα για λογαριαςμό του εν δυνάμει επιχειρθματία, ζναντι του ποςοφ που καλείται να 
πλθρϊςει. Εισ ποιου διαταγι κα πρζπει να εκδίδεται θ παραπάνω επιταγι? Απάντθςθ: Σε 
περίπτωςθ που θ πλθρωμι γίνεται με τραπεηικι επιταγι, θ επιταγι κόβεται ςε διαταγι τθσ ΥΜΣ, θ 
οποία ςτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν οπιςκογραφιςει και να τθν παραδϊςει ςτθν τράπεηα} 

3. Με κατάκεςθ ςτον Τραπεηικό Λογαριαςμό Γ.Ε.ΜΗ ςτθν Τράπεηα………….. (Αρ. Παραςτατικοφ 
κατάκεςθσ:……………………) 

 

 -------------------- 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ ΚΕΕΕ (ΣΡ. ΠΕΙΡΑΙΩ Αρ.Λογ: 5051052381-136, ΙΒΑΝ:GR 

19 0172 0510 0050 5105 2381 136) 

 

 



 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΒΑΗ :  

213.16.183.34/geminet    ι  

geminet.knowledge.gr/geminet 

User name: symv1 

Password: 5ymv1 

Δοκιμαςτικά ςτοιχεία ΙΔΡΤΣΗ για παράδειγμα μονοπρόςωπθσ ΕΠΕ ι ΑΕ:  

Ονοματεπώνυμο: ΚΕΛΑΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟ  

ΑΦΜ: 041900461 

------------------------------------------------------------ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΒΑΗ Τπθρεςίασ Μίασ τάςθσ :  www.geminet.gr  

------------------------------------------------------------ 

ΧΡΗΙΜΑ Link :    

www.businessportal.gr  (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ - Τπθρεςίεσ Μίασ τάςθσ – SOS: 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ ΑΝΑΡΣΩΝΣΑΙ ΕΔΩ) 

http://www.gge.gr/home/index.html  (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ) 

http://www.businessportal.gr/chambers.html  (Λίςτα Επιμελθτθρίων) 

http://www.uhc.gr/    (KEEE) 

gemi@uhc.gr  (email επικοινωνίασ – ET για το ΓΕΜΗ) 

http://www.acci.gr/acci/SearchBusinessNames/NameSearch/tabid/828/language/el-

GR/Default.aspx   (Βαςθ αναηιτθςθσ Επωνυμιών ΕΒΕΑ) 

http://www.pcci.gr/evep/catalogue/search.jsp?marketid=0&context=201  

(Βαςθ αναηιτθςθσ Επωνυμιών ΕΒΕΠ -Πειραιά) 

https://echamber.ebeh.gr/eChamber/login.php?action=sSearchEponimia   

(Βαςθ αναηιτθςθσ Επωνυμιών ΕΒΕΗ -Ηρακλείου) 
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