ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κιλκίς, 4 Απριλίου 2011
Αριθ. Πρωτ: 620
Από τις 4 Απριλίου ξεκίνησε η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ) και η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Μια Στάσης (ΥΜΣ)
Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας

ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

ξεκίνησε η λειτουργία της ΥΜΣ για την ίδρυση εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα
Επιμελητήρια της χώρας και παράλληλα η λειτουργία του ΓΕΜΗ του Ν. 3419/05.
Συγκεκριμένα,

σε

εφαρμογή

Κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

(Κ1-802/ΦΕΚ

470/24.03.2011) που ρυθμίζει τις διαδικασίες λειτουργίας του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ
για τη σύσταση εταιριών, όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να
αποκτήσουν

οι

εμπορικές

εταιρίες

νομική

προσωπικότητα

και

οικονομική

δραστηριότητα θα διεκπεραιώνονται από τα Επιμελητήρια, τα συμβολαιογραφικά
γραφεία και σε επόμενη φάση και από επιλεγμένα ΚΕΠ.
Από 4 Απριλίου 2011 σε πρώτη φάση η ΥΜΣ αφορά στη σύσταση Ανωνύμων
Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που θα απευθύνονται στους
συμβολαιογράφους, καθώς και στη σύσταση Ομορρύθμων (Ο.Ε) και Ετερορρύθμων
Εταιριών

(Ε.Ε.),

οι

οποίες

θα

μπορούν

να

απευθύνονται

απευθείας

στο

Επιμελητήριο όπου με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά
ρητά αναφέρονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αιτούνται
την ίδρυση της εταιρίας τους με μία στάση καταβάλλοντας τα αναλογούντα νόμιμα
τέλη. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση των εν
λόγω εταιριών θα προωθούνται στους εμπλεκόμενους για τη σύσταση φορείς του
Δημοσίου

(Δ.Ο.Υ,

ασφαλιστικά

Ταμεία,

Πρωτοδικείο

κ.α.)

από

το

αιτήσεων

και

Επιμελητήριο, εντός 2 ημερών.
Περισσότερες

πληροφορίες

καθώς

και

υποδείγματα

εντύπων

υπευθύνων δηλώσεων που απαιτούνται από την ΥΜΣ του Φορέα μας, μπορούν να
λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το αρμόδιο τμήμα του Επιμελητηρίου καθώς και
από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.ccikilkis.gr, στην οποία έχει αναρτηθεί
η

σχετική

νομοθεσία,

καθώς

και

η

κατάσταση

των

μέχρι

30.03.2011

πιστοποιημένων συμβολαιογράφων.
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