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Εισαγωγή - Σηµαντικές Πληροφορίες για το ΓΕΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.) (ONE STOP SHOP).

Γ.Ε.ΜΗ.
Με τις διατάξεις του Ν. 3419/6-12-2005 (ΦΕΚ τΑ Φ297) όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν.3853/2010 καθιερώθηκε το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Στην Κεντρική΄Ενωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) έχει συσταθεί η Κεντρική Υπηρεσία του
Γ.Ε.ΜΗ.,  που  είναι  αρµόδια  για  την  οργάνωση,  εποπτεία  και  ασφαλή  λειτουργία  του
Γ.Ε.ΜΗ και του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.
Σε  κάθε  Επιµελητήριο  λειτουργεί  ειδική  υπηρεσία,  «Υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ»,  που  έχει  την
αποκλειστική αρµοδιότητα για τις καταχωρίσεις των κατωτέρω «υπόχρεων» και
Στη  Γενική  ∆ιεύθυνση  Εσωτερικού  Εµπορίου  της  Γενικής  Γραµµατείας  Εµπορίου  του
Υπουργείου  Οικονοµίας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  συνιστάται  αυτοτελές  «
Τµήµα  Γ.Ε.ΜΗ»  για  τις  ∆ιευθύνσεις  Α.Ε  και  Πίστεως  και  Ασφαλιστικών  Επιχειρήσεων
και Αναλογιστικής. 
Στο  Γ.Ε.ΜΗ.  εγγράφονται  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  τα  κατωτέρω  πρόσωπα  και  ενώσεις
προσώπων : 
α)  τα  φυσικά  πρόσωπα,  που  είναι  έµποροι  και  διαθέτουν  επαγγελµατική  κατοικία  ή
εγκατάσταση  ή  ασκούν  εµπορία  µέσω  κύριας  ή  δευτερεύουσας   εγκατάστασης  στην
ηµεδαπή.
β)  Η  ένωση  προσώπων,  που  ασκεί  εµπορία   µέσω  κύριας  ή  δευτερεύουσας  
εγκατάστασης στην ηµεδαπή και  κάθε εµπορική εταιρεία,  εφόσον συστάθηκε κατά το
ελληνικό δίκαιο, ήτοι η οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) εταιρεία, ο
αστικός  συνεταιρισµός  στον  οποίο  περιλαµβάνεται  ο  αλληλοασφαλιστικός  και  ο
πιστωτικός συνεταιρισµός, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και η ανώνυµη εταιρεία.
γ)  Οι  ευρωπαϊκοί  όµιλοι  οικονοµικού  σκοπού,  που  προβλέπονται  από  τον  Κανονισµό
2137/1985/ΕΟΚ  (ΕΕΕΚ.L.199,  διορθωτικό  L.247)  και  έχουν  την  έδρα  τους  στην
ηµεδαπή.
δ)  Οι ευρωπαϊκές  εταιρείες,  που προβλέπονται  στον Κανονισµό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ
L.294) και έχουν την έδρα τους στην ηµεδαπή.
ε)  Οι  ευρωπαϊκές  συνεταιριστικές  εταιρείες  που  προβλέπονται  στον  Κανονισµό
1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.207) και έχουν την έδρα τους στην ηµεδαπή.
στ) Οι υπόχρεοι, που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια
εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ηµεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως
προς τα υποκαταστήµατα που διατηρούν στην ηµεδαπή.
ζ)  Οι  αλλοδαπές  εταιρείες,  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  68/151/ΕΟΚ
(ΕΕΕΚ  L.65),  όπως  τροποποιήθκε  µε  το  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2003/58/ΕΚ  (ΕΕΕΚ
L.221)  και  έχουν  έδρα  σε  κράτος-µέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  ως  προς  τα
υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή.
η) Οι αλλοδαπές εταιρείες, που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νοµική µορφή ανάλογη
µε  εκείνη  των  αλλοδαπών  εταιρειών  που  αναφέρεται  στη  περίπτωση  ζ,  ως  προς  τα
υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή.
θ)  Άλλα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  προσώπων,  που  έχουν  την  κύρια
εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις ζ και
η, ως προς τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία µέσω των οποίων ασκούν εµπορία στην
ηµεδαπή.
Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ :
α) Οι κοινοπραξίες,
β) Οι αστικές εταιρείες, που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,
γ) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν ή προτίθενται να
ασκήσουν  οικονοµική  ή  επαγγελµατική  δραστηριότητα,  χωρίς  να  έχουν  καταστεί
έµποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 
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Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :
α) Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, που προβλέπονται στο Π.∆.53/1987 (ΦΕΚ 52Α΄), 
β) Οι Ναυτικές Εταιρείες, που συνιστώνται κατά το Ν.959/1979 (ΦΕΚ 192Α΄) και γ) Οι
Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής, που συνιστώνται κατά το Ν.3182/2003 (ΦΕΚ
220Α΄).
Με  την  καταχώρισή  τους  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  οι  εταιρείες  αποκτούν  νοµική
προσωπικότητα και λαµβάνουν τον µοναδικό αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 
Επίσης  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  καταχωρούνται  τροποποιήσεις  καταστατικών,  λύσεις,  αναβιώσεις,
µετασχηµατισµοί και συγχωνεύσεις εταιρειών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.)
Με  τις  διατάξεις  του  Ν.3853/2010  (ΦΕΚ  τ.Α  Φ.90/17-6-2010)  απλοποιούνται  οι
διατάξεις  σύστασης  των  προσωπικών  και  κεφαλαιουχικών  εµπορικών  εταιρειών  και
ειδικότερα των οµορρύθµων εταιρειών, των ετερορρύθµων (κάθε µορφής) εταιρειών,
των εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και των Ανωνύµων εταιρειών.
Για  τους  σκοπούς  του  ως  άνω  νόµου  θεσπίστηκε  για  πρώτη  φορά  ο  θεσµός  των
Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
Ως  Υ.Μ.Σ  για  τη  σύσταση  οµορρύθµων  και  ετερορρύθµων  (κάθε  µορφής)  εταιρειών
ορίζονται  οι  αρµόδιες  Υπηρεσίες  του  Γ.Ε.ΜΗ  καθώς  και  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που θα πιστοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών µίας στάσης.
Ως  Υ.Μ.Σ.  για  τη  σύσταση  εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης,  ανωνύµων  εταιρειών,
καθώς  και  σε  όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις,  που  για  τη  σύσταση  ορίζεται
συµβολαιογραφικό  έγγραφο  (προσωπικές  εταιρείες  που  από  τα  µέρη  συµφωνείται  ή
απαιτείται  από  το  Νόµο  η  σύνταξη  συµβολαιογραφικού  εγγράφου)  ορίζεται
Συµβολαιογράφος,  που  συντάσσει  το  συµβολαιογραφικό  έγγραφο  σύστασης  και  είναι
πιστοποιηµένος.
Σε  εκτέλεση  και  εφαρµογή  του  νόµου  3853/2010  εκδόθηκε  η  Κοινή  Υπουργική
Απόφαση Κ.Υ.Α Κ1-802/23-3-2011 (Φ.Ε.Κ. τ.Β Φ.470/24-3-2011), µε την οποία
καθορίστηκαν  και  εξειδικεύθηκαν  οι  διαδικασίες  και  προϋποθέσεις  τεχνικών
λεπτοµερειών  και  λοιπών  θεµάτων  σχετικά  µε  τη  λειτουργία  των  Υπηρεσιών  Μίας
Στάσης. 
Η ως άνω κοινή Υπουργική Απόφαση συµπληρώθηκε µε τις µε αριθµούς πρωτ.
α) Κ2-3144/30-3-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου)
β)  Κ2-3332/4-4-2011  συµπληρωµατική  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου)
γ)  Κ1-1319/29-4-2011  συµπληρωµατική  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου)
δ) Κ1-1084 /24-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου).
Επίσης εκδόθηκαν :
α) από το Υπουργείο Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών
θεµάτων)  η  ΠΟΛ.  1081/8-4-2011  «Παροχή  οδηγιών  για  την  ορθή  εφαρµογή  της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης  Κ1-802/23-3-2011  (Φ.Ε.Κ.  τ.Β Φ.470) και
β)  η  µε  αριθµό  24/19-4-2011  εγκύκλιος  της  Γενικής  ∆ιεύθυνσης  Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  ,  Οργανισµός
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
Ο νέος θεσµός άρχισε να ισχύει από τις 4-4-2011

Ποιές εταιρείες  ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ στις Υ.Μ.Σ.
Άρθρο 1 της Κ1-802/23-3-2011.
«Στο  πεδίο  εφαρµογής  της  παρούσας  δεν  εντάσσονται  οι  εταιρείες  των  οποίων  η
σύσταση  ∆ΕΝ  είναι  πρωτότυπη  αλλά  προέρχονται  από  µετασχηµατισµό.  Επίσης  ∆ΕΝ
εντάσσονται εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας προϋποθέτει
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οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση».
ΕΠΟΜΕΝΩΣ   στην  αρµοδιότητα  των  Υπηρεσιών  Μίας  Στάσης  εντάσσεται  η
ΣΥΣΤΑΣΗ των εταιρειών, Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε., και Α.Ε. 
Κριτήριο για την ένταξη της σύστασης των εταιρειών αυτών στις Υ.Μ.Σ είναι :
α)  Να  µην  απαιτείται  για  την  έναρξη  της  οικονοµικής  τους  δραστηριότητας
οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση και  β) Να µην απαιτείται  για  την άσκηση
της  δραστηριότητάς  τους  προέγκριση  ή  έγκριση  ίδρυσης  ή  άδεια  εγκατάστασης  ή
λειτουργίας.

Επιπλέον,  µε  το  Ν.  4072/2012  (ΦΕΚ  86/Α/11-4-2012,  άρθρα  43-120),  που
εφαρµόσθηκε  από  11/6/2012,  και  την  εγκύκλιο  Κ1-1084  /24-5-2012,  καθορίστηκε
νέα εταιρική µορφή,  η  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).  Μέσω της ΥΜΣ
ιδρύονται  όλες  οι  Ι.Κ.Ε.,  ανεξαρτήτως  αν  για  την  έναρξη  τους,  απαιτείται  έγκριση  ή
απόφαση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. δείτε σχετικά...

∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.): 
1)  Οι  Ανώνυµες  Εταιρείες  που  έχουν  λάβει  από  την  Νοµαρχία  αριθµό  µητρώου  Α.Ε
(ΑΡΜΑΕ) πριν τις 4-4-2011.
2) Οι  ΕΠΕ,  ΟΕ,  και  ΕΕ  που  έχουν  καταχωρηθεί  στα  βιβλία  του  οικείου  Πρωτοδικείου
πριν τις 4-4-2011
3) Οι Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Συν.Π.Ε).
4) Οι ατοµικές επιχειρήσεις
5) Οι νέες εταιρείες που προέρχονται από µετασχηµατισµό καθώς και η µετατροπή των
ατοµικών επιχειρήσεων.
6) Οι ηµεδαπές εταιρείες του Α.Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132Α) (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312Α).
7)  Οι  Αλλοδαπές  εταιρείες  που  εγκαθίστανται  µε  τη  µορφή  γραφείου  στην  Ελλάδα
σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  ΑΝ  89/1967  (ΦΕΚ  132Α),  όπως  τροποποιήθηκε  µε  τις
διατάξεις του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312Α).
8)  Οι  αλλοδαπές  εταιρείες  που  εγκαθίστανται  µε  την  µορφή  υποκαταστήµατος  στην
Ελλάδα.
9)  Οι  αλλοδαπές  εταιρείες  µε  µορφή  Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Ε.Π.Ε.  και  Α.Ε.  που  ιδρύουν
υποκατάστηµα στην Ελλάδα.
Tα υποκαταστήµατα των επιχειρήσεων (είτε ηµεδαπών είτε αλλοδαπών) δεν ιδρύονται
µέσω των Υ.Μ.Σ. Πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ. µέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
10)  Αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα.  
11) Αλλοδαπές εταιρείες, που έχουν σύµβαση έργου στην Ελλάδα.
12)  Αλλοδαπές  εταιρείες,  που  εγκαθιστούν  γραφείο  στην  Ελλάδα.  ΠΟΛ
1083/6-3-2002.  Αφορά  αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα  που  εγκαθιστούν  γραφείο  στην
Ελλάδα,  ανεξάρτητα  αν  η  εγκατάσταση  αυτή  συνιστά  ή  µη  ύπαρξη  µόνιµης
εγκατάστασης στην Ελλάδα.
13) Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ΑΝ 378/1968 (ΦΕΚ 82Α), ν.27/1975 (ΦΕΚ 77Α).
14) Οι εταιρείες, που δηλώνουν δραστηριότητα, για την άσκηση της οποίας απαιτείται
προέγκριση ίδρυσης άρθρα 80 (Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος) και
81 (Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων, Κινηµατογράφων και Ψυχαγωγικών
Παιδειών) του Ν. 3463/2006. 
15)  Οι  εταιρείες,  που  δηλώνουν  δραστηριότητα  που  εµπίπτει  στις  διατάξεις  του
Νόµου  3325/2005,  σύµφωνα  µε  τις  οποίες  απαιτείται  άδεια  εγκατάστασης  ή
λειτουργίας. 
Προσοχή  για  τις  εταιρείες  που  αναφέρονται  στους  αριθµούς  14  και  15  
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Για  τις  εταιρείες  που  εµπίπτουν  στις  περιπτώσεις  αυτές  οι  Υπηρεσίες  Μίας  Στάσης
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οφείλουν  να  ελέγχουν  εάν  οι  κωδικοί  αριθµοί  δραστηριότητας   (ΚΑ∆),  οι  οποίοι
δηλώνονται  στις  δηλώσεις  έναρξης  εργασιών,  έντυπο  Μ3  και  Μ6  όπου  απαιτείται,
συµπίπτουν  µε  τους  κωδικούς  αριθµούς  δραστηριοτήτων  (ΚΑ∆),  που  εµπίπτουν  στο
πεδίο  εφαρµογής  των  παραπάνω  διατάξεων  (άρθρα  80  και  81  νόµου  3463/2006  και
στις διατάξεις του Νόµου 3325/2005). Εάν συµπίπτουν η εταιρεία δεν συστήνεται µέσω
της  Υπηρεσίας  Μίας  Στάσης,  αλλά  µε  την  συνήθη  διαδικασία  και  παραπέµπεται  στις
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για χορήγηση αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και κατόπιν στις ∆ΟΥ για χορήγηση
Α.Φ.Μ.
Σε κάθε περίπτωση, που οι αναγραφόµενες δραστηριότητες στο σκοπό των εταιρειών
είναι  περισσότερες  της µίας  θα πρέπει  να  ελέγχεται  ποιες  από  αυτές  δηλώνονται  στη
δήλωση  έναρξης  εργασιών  (έντυπα  Μ3,  Μ6).  Στη  περίπτωση  που  µία  από  τις
αναγραφόµενες  δραστηριότητες,  ενώ  εµπίπτει  στο  πεδίο  εφαρµογής  των  Νόµων
3325/2005  και  3463/2006,  δεν  δηλώνεται  στο  έντυπο  Μ3  και  Μ6  και  συνεπώς  η
δραστηριότητα αυτή δεν ενεργοποιείται  άµεσα,  η  εταιρεία µπορεί  να  ολοκληρώσει  τη
διαδικασία έναρξής της σε µία απο τις Υ.Μ.Σ.
Σχετικές εγκύκλιοι: 
Α)Υπουργείο Οικονοµικών 1056108/ΕΞ2010/30-4-2010 Αναµόρφωση πίνακα ΚΑ∆ που
εµπίπτουν στον νόµο 3325/2005 και
Β)Υπουργείο  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  ΚΑ∆   Καταστηµάτων  Υγειονοµικού
ενδιαφέροντος  1122331/2373/∆Μ Β΄5/12/2008.
Τα έντυπα Μ3,Μ6, Μ7 και Μ8 που συµπληρώνονται για την απόδοση Α.Φ.Μ στην υπό
σύσταση εταιρεία και  την έναρξη εργασιών αυτής, απαιτούν ειδικές γνώσεις  ιδίως ως
προς  την  συµπλήρωση  των  ΚΑ∆  και  θα  πρέπει  να  συµπληρώνονται  από  τους
συµβαλλόµενους µε ιδιαίτερη προσοχή και µε ευθύνη τους, αφορούν δε τα κάτωθι : 
1) Έντυπο Μ3, είναι το κύριο έντυπο έναρξης εργασιών της υπό σύσταση εταιρείας και
σ’αυτό συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία αυτή,
2)  Έντυπο  Μ7,  είναι  το  έντυπο  στο  οποίο  συµπληρώνονται  τα  στοιχεία  των
εκπροσώπων-διαχειριστών της υπό σύσταση εταιρείας, 
3)  Έντυπο  Μ8,  είναι  το  έντυπο  στο  οποίο   συµπληρώνονται  τα  στοιχεία  των  µελών
ανάλογα µε τη µορφή της εταιρείας, 
4)  Έντυπο  Μ6,  είναι  το  έντυπο  στο  οποίο  συµπληρώνονται  οι  ΚΑ∆  της  υπό  σύσταση
εταιρείας  στην  περίπτωση  που  αυτοί  είναι  περισσότεροι  από  τους  δηλωθέντες  στο
έντυπο Μ3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ο συµβολαιογράφος που συντάσσει  το  συµβολαιογραφικό  έγγραφο για  να  λειτουργεί
ως Υ.Μ.Σ πρέπει να πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 17, παραγράφου 3 της Κ.Υ.Α
Κ1-802/23-3-2011 (Φ.Ε.Κ.τ.Β Φ.470/24-3-2011).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (Ο.Ε.,Ε.Ε.)  & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ (Ε.Π.Ε.,  Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.)

Α)  Οι  ιδρυτές  (µέλη/εταίροι)  των  υπό  σύσταση  προσωπικών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) θα απευθύνονται από 4/4/2011 σε µία από
τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης:

 για τη σύσταση των εταιρειών.
 για την απόδοση Α.Φ.Μ στα µέλη (ηµεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) των εταιρειών αυτών, εφόσον δε διαθέτουν.
 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους.

Β) Οι ιδρυτές (µέλη/εταίροι) εταιρειών της ίδιας µορφής, που ξεκίνησαν τη διαδικασία
σύστασης των εταιρειών αυτών και µέχρι 4/4/2011 δεν έχουν πάρει Αριθµό Μητρώου
Α.Ε. ή δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των Πρωτοδικείων, θα µεταβούν σε µία από
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τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.):
 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των εταιρειών καθώς και
 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  πρόσωπα  που  ορίζονται  διαχειριστές  ή  νόµιµοι  εκπρόσωποι  των  υπό
σύσταση εταιρειών των περιπτώσεων Α και  Β,  πρέπει  να έχουν ήδη Α.Φ.Μ. κατά την
υποβολή του αιτήµατος σύστασης της εταιρείας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Ειδικότερα

Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.):
 συγκεντρώνει και ελέγχει τα προσκοµιζόµενα έντυπα και δικαιολογητικά, όπως

αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.,
 µεριµνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών, στα µέλη

των  εταιρειών  αυτών,  εφόσον  δε  διαθέτουν.(για  τα  ηµεδαπά  και  αλλοδαπά
φυσικά πρόσωπα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο µεταβατικό στάδιο της
εγκυκλίου,  ενώ για  τα  αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα,  ηλεκτρονικά,  σύµφωνα  µε
τη παρ.2β του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α.).

 καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών τα απαραίτητα στοιχεία για

τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στη συσταθείσα εταιρεία.

Ειδικότερα για Ι.Κ.Ε.

Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.):

 παραλαµβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούµενα να προσκοµισθούν έγγραφα και
δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και την Κ1-1084/24-5-12

 προβαίνει σε προέλεγχο επωνυµίας και διακριτικού τίτλου της Ι.Κ.Ε.
 προβαίνει σε λήψη φορολογικής ενηµερότητας των εταίρων/ ιδρυτών της Ι.Κ.Ε.
 προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους / ιδρυτές της Ι.Κ.Ε., αν αυτοί

δεν διαθέτουν.
 εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης
 καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της Ι.Κ.Ε. (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο

Υπουργείο Οικονοµικών τα απαραίτητα στοιχεία)

Στη συνέχεια χορηγείται Α.Φ.Μ. από το Υπουργείο Οικονοµικών ο οποίος και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Ως  ηµεροµηνία  έναρξης  των  εταιρειών  της  ενότητας  Α  και  Β,  καθώς  και  της  Ι.Κ.Ε.,
θεωρείται η ηµεροµηνία καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  η  Υπηρεσία  Μίας  Στάσης  χορηγεί  τη  σχετική
βεβαίωση.  Επανεκτύπωση  της  εν  λόγω  βεβαίωσης  χορηγείται  αποκλειστικά  και  µόνο
από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης.

Η  αρµόδια  ∆.Ο.Υ,  θα  ενηµερώνεται  άµεσα  για  την  απόδοση  Α.Φ.Μ.  στη  νέα  εταιρεία
µέσω της Γ.Γ.Π.Σ., και από το σηµείο αυτό και µετά, µπορεί το υποσύστηµα Μητρώου
αλλά και τα λοιπά υποσυστήµατα της ∆.Ο.Υ., να διαχειριστούν την εικόνα της.

Οι  πρωτότυπες  δηλώσεις  έναρξης  εργασιών  των  νοµικών  προσώπων  και  απόδοσης
Α.Φ.Μ. στα µέλη αυτών παραµένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της εταιρείας, στην
αρµόδια  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ.  ή  στο  τµήµα  Γ.Ε.ΜΗ.  και  µπορούν  να  διαβιβάζονται
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πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., κατόπιν αιτήµατος.

Για την αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων των εν λόγω νοµικών προσώπων (καταστατικό
κ.λπ.)  οι  ∆.Ο.Υ.  θα  έχουν  πρόσβαση  στο  πληροφοριακό  σύστηµα  Γ.Ε.ΜΗ.  και
συγκεκριµένα στο www.businessregistry.gr . Η αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα
γίνεται µε βάση την επωνυµία ή τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. του νοµικού προσώπου.

Στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Γ.Ε.ΜΗ.  στη  διεύθυνση  www.businessportal.gr  
δηµοσιεύονται  πληροφορίες  σχετικά  µε  τις  Υπηρεσίες  µίας  Στάσης,  όπως  στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), διεύθυνση κ.α.

Απαιτούµενα ποσά για τη σύσταση Εταιρειών και τρόποι καταβολής αυτών

Η ΥΜΣ προσφέρει όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωµής και διεκπεραιώνει

αυτόµατα και ηλεκτρονικά την απόδοση των χρηµάτων στους δικαιούχους φορείς. Ο

πολίτης µπορεί να καταβάλλει το ποσό µε τους εξής τρόπους: 

1.  Με µετρητά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης
2.  Με τραπεζική επιταγή {9. Ερώτηση geminet faq: Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. µε

αρ.  πρωτ.  Κ1-802,  αναφέρεται  ότι  οι  πληρωµές  µπορούν  να  γίνουν  και  µε
τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασµό του εν
δυνάµει  επιχειρηµατία,  έναντι  του ποσού που καλείται  να πληρώσει.  Εις  ποιου
διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή; Απάντηση: Σε περίπτωση
που η πληρωµή γίνεται µε τραπεζική επιταγή, η επιταγή κόβεται σε διαταγή της
ΥΜΣ,  η  οποία  στη  συνέχεια  µπορεί  να  την  οπισθογραφήσει  και  να  την
παραδώσει στην τράπεζα}

3.  Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό της ΚΕΕΕ (Τράπεζα Πειραιώς Αρ.Λογ:
5051052381-136, ΙΒΑΝ:GR 19 0172 0510 0050 5105 2381 136)

http://www.businessregistry.gr
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Απαραίτητα δικαιολογητικά για τον φυσικό φάκελο

(Ενδεικτικός κατάλογος που προέκυψε µετά από επικοινωνίες που πραγµατοποιήθηκαν
µε επιµελητήρια Αθηνών)

1 Υπεύθυνη ∆ήλωση – Εξουσιοδότηση για τον ορισµό εκπροσώπου (Υπόδειγµα 1 –
παραρτ. Ι – ΚΥΑ)*

2 Εντολή – Υπεύθυνη ∆ήλωση προς την ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρείας (Υπόδειγµα
4 – Παραρτ. Ι - ΚΥΑ)

3 ∆ήλωση Εκπροσώπου – Αντικλήτου (Υπόδειγµα 5 – Παραρτ. Ι – ΚΥΑ)*

4 Ακριβές αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου των εταίρων/
ιδρυτών/ διαχειριστών/ µελών ∆Σ

5 Ακριβές αντίγραφο Άδειας ∆ιαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας ή Άδειας ∆ιαµονής ως διαχειριστής ΕΠΕ και ως Νόµιµοι
εκπρόσωποι ή µέλη ∆Σ ΑΕ αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.*

6 ∆ήλωση – Αίτηση εταίρων/ ιδρυτών προς τον ΟΑΕΕ (Υπόδειγµα 1 – Παραρτ. ΙΙ –
ΚΥΑ)

7 Απάντηση ΟΑΕΕ (Υπόδειγµα 2 – Παραρτ. ΙΙ – ΚΥΑ)

8 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΟΑΕΕ (αντί των ανωτέρω 5 & 6)

9 ∆ήλωση – Αίτηση εταίρων/ ιδρυτών προς το ΙΚΑ (Υπόδειγµα 5 – Παραρτ. ΙΙ –
ΚΥΑ)

10 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΙΚΑ ή θετική απάντηση ΙΚΑ
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11 Υπεύθυνη ∆ήλωση εξαίρεσης από υποβολή ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ (αντί
των ανωτέρω 8 & 9)

12 ∆ήλωση απόδοσης ΑΦΜ/ µεταβολής ατοµικών στοιχείων (Έντυπο Μ1 – TAXIS) ή
∆ήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Έντυπο Μ3 –
TAXIS)*

13 Αποδεικτικό Καταβολής φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου*

14 Καταστατικό (αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης)

15 Μισθωτήριο, πρωτότυπο θεωρηµένο από ∆ΟΥ ή αντίγραφό του αν επισυνάπτεται
στο καταστατικό

16 Αποδείξεις Είσπραξης τελών (άρθρο 14 ΚΥΑ)

17 Γραµµάτιο Κατάθεσης τελών σε Τράπεζα

18 Αναγγελία Σύστασης Εταιρείας & καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Υπόδειγµα 1,
Παραρτ. ΙΙΙ – ΚΥΑ)

19 Ανακοίνωση Σύστασης για ΦΕΚ (Υπόδειγµα 2 για ΑΕ ή 3 για ΕΠΕ – Παραρτ. ΙΙΙ –
ΚΥΑ)

20 Βεβαίωση Εθνικού Τυπογραφείου για τη χορήγηση ΚΑ∆ (Υπόδειγµα 4 – Παραρτ.
ΙΙΙ – ΚΥΑ)

21 Αναγγελία Εγγραφής ή Επανεγγραφής εταίρων/ ιδρυτών σε ΟΑΕΕ (Υπόδειγµα 4 
– Παραρτ. ΙΙ – ΚΥΑ)*

22 ∆ήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Έντυπο Μ3 –
TAXIS)

23 ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης (Έντυπο Μ6 – TAXIS)*

24 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου (Έντυπο Μ7 – TAXIS)

25 ∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου (Έντυπο Μ8 – TAXIS)*

26 Αίτηµα Εγγραφής προς Επιµελητήριο (Υπόδειγµα 5 – Παραρτ. ΙΙΙ – ΚΥΑ)

27 Ανακοίνωση Εγγραφής Εταιρείας στο Επιµελητήριο (Υπόδειγµα 6 – Παραρτ. ΙΙΙ –
ΚΥΑ)

28 Βεβαίωση (Υπόδειγµα 7 – Παραρτ. ΙΙΙ – ΚΥΑ)

* όπου απαιτείται

Σηµείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 12, παρ.2, της ΚΥΑ Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470Β’
/24-3-2011),  τα  παραπάνω  αναφερόµενα  έγγραφα  και  δηλώσεις,  τα  οποία
περιλαµβάνονται  στο  φυσικό  φάκελο  της  νεοσυσταθείσας  µέσω  ΥΜΣ  εταιρείας,
πρέπει να είναι πρωτότυπα εκτός α) του καταστατικού και των επισυναπτόµενων σε
αυτό εγγράφων, καθώς το πρωτότυπο τηρείται πάντα από το συµβολαιογράφο και
στο φάκελο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ τηρείται απλό αντίγραφο και β) όσων έχουν σταλεί
από  τις  αρµόδιες  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικά  ή  µε  τηλεοµοιοτυπία  και  εκ  των
πραγµάτων δεν µπορούν να είναι πρωτότυπα.
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Σηµαντικές Συµβουλές Πριν Ξεκινήσει η σύσταση Εταιρείας µέσω των
Υ.Μ.Σ.

1.  Προσοχή!  Πριν  την  διενέργεια  οποιασδήποτε  πράξης,  θα  πρέπει  να
εξακριβώνεται  αν  πρέπει  να  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  σύστασης  της
εταιρείας µε τη µέθοδο ΥΜΣ ή η συνήθης διαδικασία σύστασης εταιρειών.

2.   Πριν την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.  (πριν  το  άνοιγµα
της  οθόνης),  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  η  προεργασία,  όσο  είναι
δυνατόν,  όλων  των  βηµάτων  που  αφορούν  τη  συγκέντρωση  και  τη
συµπλήρωση  όλων  των  δικαιολογητικών,  εντύπων  κλπ.  που  απαιτούνται
µέχρι  να  υπογραφεί  το  καταστατικό  και  να  έχουν  ειδοποιηθεί  οι  εταίροι
ώστε να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.

3.  Χρήσιµο  θα  ήταν  να  έχετε  έτοιµες,  ακόµη  και  "Σκαναρισµένες"  τις
Εξουσιοδοτήσεις (Ι1 ή Ι5 εφόσον ορίζεται κάποιος ως εκπρόσωπος , καθώς
και  την Εντολή Ι4 (ή υπόδειγµα Α για ΙΚΕ) προς την ΥΜΣ) ,  ώστε  να µην
καθυστερείτε στα αρχικά βήµατα.

4.  Η  Χορήγηση  Ασφαλιστικής  Ενηµερότητας  από  ΟΑΕΕ  και  ΙΚΑ  ,  είναι
σηµαντική για δική σας Ασφάλεια  (ο σκοπός είναι:  να µην αντιµετωπίσετε
πρόβληµα σε εκείνα τα Βήµατα και αναγκαστείτε να περιµένετε να επιλύσει
το  ΦΠ  τις  εκκρεµότητες  του).  Παρ’όλα  αυτά  ο  έλεγχος  ασφαλιστικής
ενηµερότητας ΟΑΕΕ (εφόσον είναι εγγεγραµµένος) γίνεται Online , ενώ µε
το  ΙΚΑ  µέσω  Φαξ.  Στην  παρούσα  έκδοση  του  συστήµατος  δεν  εµφανίζεται  ο
έλεγχος ασφαλιστικών ενηµεροτήτων. Πραγµατοποιήθηκε τεχνική προσαρµογή όσον
αφορά  την  µη  υποχρέωση  λήψης  ασφαλιστικών  ενηµεροτήτων  κατά  τον  Ν.
4093/2012  (ΦΕΚ  222/Α/12-11-2012,  Άρθρο  1,  Παράγραφος  Η,  Υποπαράγραφος
Η1).

5.  Χορήγηση  Φορολογικής  Ενηµερότητας  για  δική  σας  Ασφάλεια  (ο  σκοπός
ειναι:  να  µην  αντιµετωπίσετε  πρόβληµα  σε  εκείνα  τα  Βήµατα  και
αναγκαστείτε να περιµένετε να επιλύσει το ΦΠ τις εκκρεµότητες του).

6. Προτείνεται Να είναι συµπληρωµένες οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, ώστε να
είναι έτοιµες την µέρα που θα ξεκινήσετε την καταχώρηση της υπό σύσταση
εταιρείας ώστε να σταλούν κατευθείαν µέσω ΦΑΞ. Στην παρούσα έκδοση του
συστήµατος  δεν  εµφανίζεται  ο  έλεγχος  ασφαλιστικών  ενηµεροτήτων.
Πραγµατοποιήθηκε  τεχνική  προσαρµογή  όσον  αφορά  την  µη  υποχρέωση  λήψης
ασφαλιστικών  ενηµεροτήτων  κατά  τον  Ν.  4093/2012  (ΦΕΚ  222/Α/12-11-2012,
Άρθρο 1, Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η1).

7.  Οι  προοριζόµενοι  για  διαχειριστές  ή  νόµιµοι  εκπρόσωποι  των  υπο  σύσταση
ΕΠΕ πρέπει να έχουν ήδη ΑΦΜ πριν την υποβολή του αιτήµατος σύστασης
των εταιρειών στην ΥΜΣ.

8. Πρέπει να γνωρίζετε σε ποιό Επιµελητήριο θα εγγραφεί η Εταιρεία και ποιό
θα είναι το Κόστος Εγγραφής.

9. Οι Επωνυµίες (οι οποίες χρειάζονται στα Ελληνικά και Λατινικά) καθώς και ο
Σκοπός,  καλό  θα  ήταν  να  είναι  αποθηκευµένα σε  ένα  κείµενο  Word,  γιατί
θα  χρειαστεί  να  καταχωρηθούν  µέσα  στο  σύστηµα.  Οπότε  αν  τα  έχετε
αποθηκεύσει, µπορούν να καταχωρηθούν πιο εύκολα κάνοντας “Αντιγραφή
– Επικόλληση” (“Copy-paste”). 

10.  Αφού  εχετε  τελειώσει  µε  όλα  τα  προηγούµενα  βήµατα  στο  σύστηµα  και
φτάσετε  στην  οθόνη  υποβολής  καταστατικού,  θα  πρέπει  να  υπογραφεί  το
καταστατικό και να ετοιµαστεί το επικυρωµένο αντίγραφό του (στο σύστηµα
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σκανάρεται  και  ανεβαίνει  το  Επικυρωµένο  Αντίγραφο).  Οµοίως  και  το
Έγγραφο  Έδρας  Εταιρείας  (Πρέπει  να  υποβλήθεί  θεωρηµένο  απο  την
Αρµόδια  ∆ΟΥ  µισθωτήριο,  ή  επίσηµο  αντίγραφο  Τίτλου  Κυρίοτητας  ή
Υπ.∆ήλωση  1599/86 περί  δωρεάν παραχώρησης  χρήσης  για  την  έδρα  της
υπό  σύσταση  Εταιρείας,  µε  θεωρηµένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του
παραχωρούντος). 

11. Έντυπα Μητρώου (Μ3 έως Μ8 – όσα είναι απαραίτητα) συµπληρωµένα, µε
ευθύνη  των  Συµβαλλοµένων  –  ώστε  να  αντλήσετε  όλα  τα  απαραίτητα
στοιχεία και να τα καταχωρήσετε στις οθόνες του www.geminet.gr .
Προσοχή! Για τη συµπλήρωση των ανωτέρω εντύπων και κυρίως του ΚΑ∆
(Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας) απαιτούνται ειδικές γνώσεις.  

Σηµαντικά Αρχεία, Υποδείγµατα καθώς και Αποφάσεις της Υπηρεσίας Μίας
Στάσης  (Υ.Μ.Σ.)

Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ Υ.Μ.Σ. (Απριλιος 2011)

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι(.zip file)

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(.zip file)

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ(.zip file)

4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑ

5 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ OAEE (NEO 12 Μαϊου 2011)

6 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

7 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΟΛ.1136/2011)

8 ΝΕΟΤΕΡΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ7 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ)

9 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΚΕ(.zip file)

10 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΑΕΕ

Β.  ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (TAXIS Απρίλιος 2011)

M0 Αίτηση

M1 ∆ήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/µεταβολής ΑΤΟΜΙΚΩΝ στοιχείων

M2 ∆ήλωση Εναρξής Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου

M3 ∆ήλωση Εναρξής Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου

M4 ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών

M5 ∆ήλωση Υπο Ιδρυση Επιχείρησης

http://www.blogica.gr/uploads/gemh/PARARTI.zip
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/PARARTII.zip
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/PARARTIII.zip
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/aitisiIKA.doc
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/II_1.doc
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/ypod_fax_diavivastiko.doc
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/XORHGHSH_STOIXEIWN.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/III7_NEW.doc
http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/upodeigmata_ike.rar
http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/oaee-anagelia.doc
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M0.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M1.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M2.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M3.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M4.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M5.pdf
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M6 ∆ραστηριότητες Επιχείρησης

M7 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου

M8 ∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου (Ν.Π. ή Ενώσεις Προσώπων)

M9 ∆ήλωση Στοιχείων Εδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης

M10 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού

M11 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού

M12 ∆ήλωση Πωλήσεων απο Απόσταση

M13 ∆ήλωση Απενεργοποίησης ΑΦΜ

Γ.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Μ.Σ. (Μάιος 2011)

* Εγκύκλιος 84/21.11.2011 ΜΕ ΘΕΜΑ: "Σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας
φαρµακείου µε ιδρυτές συζύγους ή συγγενείς α' και β' βαθµού"

** Εγκύκλιος 88/2011: Αναβάθµιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
"Σύστηµα Κεντρικής Χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µέσω
Τηλεοµοιοτυπίας"

*** Αποφ. 21.11.2011 ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ"

1 1η Κ1 802 KYA 2011 one stop shop (23 Μαρτίου 2011)

2 2η Κ2-3144 Εγκύκλιος µε Α∆Α - (30 Μαρτίου 2011)

3 3η Κ2-3332 Εγκύκλιος - Ορθή επανάληψη  Α∆Α (4 Απριλίου 2011)

4 4η Κ1 1319 Συµπληρωµατική Εγκύκλιος για ΓΕΜΗ - Α∆Α (29 Απριλίου 2011)

5 5η ΠΟΛ.1081/2011 Εγκύκλιος Υπ.Οικονοµικών (8 Απριλίου 2011)

6 ΚΑ∆ που εξαιρούνται από τις ΥΜΣ του Ν.3325/2005

Εγκύκλιος Προς ∆ΟΥ (30 Απριλίου 2010)

(ΚΑ∆ που εξαιρούνται από τις ΥΜΣ άρθρα 80 και 81 του Ν.3463/2008)

ΚΑ∆ (ΚΥΕ2008) Κωδικοί Υγειονοµικού ενδιαφέροντος (5 ∆εκεµβρίου 2008)

Βλ.Νο16 : Προσθήκη νέου Κ.Α.∆. στην Εθνική Ονοµατολογία -ΠΟΛ.1146/2011-

(5 Ιουλίου 2011)

Εγκύκλιος 47 (14 Ιουλίου 2011) Μορφές Εταιρειών που εξαιρούνται απο την ΥΜΣ

7 Πιστοποίηση των ΚΕΠ ως ΥΜΣ (6 Απριλίου 2011)

http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M6.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M7.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M8.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M9.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M10.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M11.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M12.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/M13.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg84oeFarmSyll21112011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg84oeFarmSyll21112011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg88_2011ikayms.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg88_2011ikayms.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg88_2011ikayms.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/oeFarm2011Gemi.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/oeFarm2011Gemi.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/1K1802_23032011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/2K23144_30032011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/3K23332_04042011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/4K11319_29042011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/51081_08042011.pdf
http://www.businessportal.gr/pdf/kad2.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/6DOY_30042011.pdf
http://www.businessportal.gr/pdf/kad.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/7KAD_05122008.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg47_14072011%20KAD_YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/8KEP_06042011.pdf
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8 ΠΟΛ.1059/2011 Απλή κοινοποίηση της Κ1802 (1 Απριλίου 2011)

9 ΦΕΚ470/2011 - Κ1 802 KYA 2011 one stop shop (24 Μαρτίου 2011)

10
Κ1-2534 - Κριτήρια ταξινόµησης των εµπορικών δραστηριοτήτων των µελών των
Επιµελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιµελητήριο ή ανά Τµήµατα
Επιµελητηρίων (14 ∆εκεµβρίου 2006)

11 N.3419/1992 - Νέος νόµος περί Επιµελητηρίων (06 ∆εκεµβρίου 2005)

12
N.3853/2010 - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών (17 Ιουνίου 2010)

13
Κ.Υ.Α. αριθµ. οικ. Κ1-1259/18.4.2011 : Ρυθµίσεις σχετικά µε τη στελέχωση της
Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

14
ΠΟΛ.1136/15-06-2011 Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ.
µέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης

15 Υπόδειγµα Χορήγησης Στοιχείων (ΠΟΛ.1136/2011)

16
Προσθήκη νέου Κ.Α.∆. στην Εθνική Ονοµατολογία -ΠΟΛ.1146/2011- (5 Ιουλίου
2011)

17
Εγκύκλιος 43 (07/07/2011) Ενηµέρωση σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Τεχνικών
προβληµάτων του geminet.gr

18
Εγκύκλιος 45 (11/07/2011) Υποχρεώσεις του συµβολαιογράφου, ως ΥΜΣ, για τη
σύσταση εταιρειών

19

Πιστοποιητικό περί οικονοµικής δραστηριότητας µετά την εφαρµογή της ΚΥΑ
Κ1-802/2011

Υπόδειγµα Πιστοποιητικού

20 Εγκύκλιος 47 (14 Ιουλίου 2011) Μορφές Εταιρειών που εξαιρούνται απο την ΥΜΣ

21

Εγκύκλιος 50 (21 Ιουλίου 2011) Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ
ΙΚΑ-ΕΣΑΜ από 1-8-2011 υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού συστήµατος & ΕΛΣΑ και

Κατάθεση συνολικών αποδοχών εργαζοµένων από 1-7-2011 σε τράπεζα

22
Εγκύκλιος 51 (21 Ιουλίου 2011) Αυτοψία επιχειρήσεων µετά την ίδρυση των
επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες µιας στάσης

23 ΠΟΛ1173/25-11-2010 Περιορισµός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας)

24
Κ1-1471/19.5.2011 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την καταχώρηση εταιρειών στο
Γ.Ε.ΜΗ.

25
Αποφ.43/16.09.2011 του επ.συµβ.ΓΕΜΗ σχετικά µε τη "Σύσταση φαρµακείων
µέσω της Υ.Μ.Σ. και εγγραφήαυτών στο  Γ.Ε.ΜΗ."

26 Εγκύκλιος 60/16.09.2011 Σχετικά µε τη "Σύσταση Φαρµακείων µέσω της Υ.Μ.Σ."

27
Εγκύκλιος 61/20.09.2011 µε θέµα: N.4013/2011-σύσταση εταιρειών που
εξαιρούνταν λόγω υπαγωγής  τους στο Ν.3325/2005, µέσω της Υ.Μ.Σ

28
ΦΕΚ 204 Α’/15.9.2011 (τροποποιήσεις N.4013/2011-σύσταση εταιρειών που
εξαιρούνταν λόγω υπαγωγής  τους στο Ν.3325/2005, µέσω της Υ.Μ.Σ

29
Εγκύκλιος 65η, ΜΕ ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το ν.4013/11 και υπηρεσίες µιας στάσης (27 Σεπτεµβρίου 2011)

30
ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπ.Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Με
Αρ.πρωτ.:οικ.13243/627/Φ.15 και Θέµα:Τροποποίηση ν.3325/2005 (22
Σεπτεµβρίου 2011)

31
Εγκύκλιος 67η, ΜΕ ΘΕΜΑ:Εφαρµογή του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το ν.4013/11 και Υπηρεσίες Μιας Στάσης (27 Σεπτεµβρίου 2011)

http://www.blogica.gr/uploads/gemh/91059_01042011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/10FEK470_24032011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K12534_KADepim14122006.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K12534_KADepim14122006.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K12534_KADepim14122006.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/N3419_92peri_epimelitiriwn_06122005.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/N3853_AplopoiisiDiadikasiwnSystasisEtairiwnKa_17062010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/N3853_AplopoiisiDiadikasiwnSystasisEtairiwnKa_17062010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K1_1259_18042011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K1_1259_18042011.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/POL1136_2011GEMH.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/POL1136_2011GEMH.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/XORHGHSH_STOIXEIWN.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/POL_1146_2011_neosKAD.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/POL_1146_2011_neosKAD.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg43_2011%20Texnika%20problimata%20KEEE.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg43_2011%20Texnika%20problimata%20KEEE.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg45_2011YMS%20energeies.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg45_2011YMS%20energeies.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/pistopoiitikoperioikonom.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/pistopoiitikoperioikonom.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/A1_29818_3474_Yodeigma_pistopoihtikou.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg47_14072011%20KAD_YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Egik50_21072011_IKA%20eisfores%20via%20elta%20trapezon.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Egik50_21072011_IKA%20eisfores%20via%20elta%20trapezon.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Egik50_21072011_IKA%20eisfores%20via%20elta%20trapezon.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg51_21072011_Autopsia%20YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg51_21072011_Autopsia%20YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/POL%20YMS1173_2011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K1_1471_19052011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/K1_1471_19052011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/160911Eg60_systasifarm.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/160911Eg60_systasifarm.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/egk60_farm.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg61_4013_systasi_mesw_YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg61_4013_systasi_mesw_YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/FEK204A_15092011_YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/FEK204A_15092011_YMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg65_2011_syll.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg65_2011_syll.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg65_2011gge.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg65_2011gge.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg65_2011gge.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg67_2011_syll.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg67_2011_syll.pdf
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. µε Αρ. Πρωτ. : 44, και Θέµα :
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3982/2011 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (27 Σεπτεµβρίου
2011)

 Από τις 10 Οκτωβρίου 2011

 Η ∆.Ο.Υ Φ.Α.Β.Ε Αθηνών, µετονοµάζεται σε ∆.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 Η ∆.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύµων Εµπορικών Εταιρειών (Φ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών

µετονοµάζεται σε ∆.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύµων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.).
 Προσοχή λοιπόν στη ∆.Ο.Υ που θα δηλωθεί µέσω της Υ.Μ.Σ.

33
Εγκύκλιος 91η/2011 απο Σ.Σ.Αθηνών, µε θέµα την Αναβάθµιση της Εφαρµογής
Υ.Μ.Σ.

34

Εγκύκλιος 3η/2012 απο Σ.Σ. Αθηνών, µε Θέµα την On-line χορήγηση
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ

Για να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ πατήστε εδώ:
http://www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm

35 ΠΟΛ.1032/31.1.2012, µε θέµα: Υπεραξία κατά τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας
συστεγαζόµενων φαρµακείων

36 Νέο Νοµοσχέδιο "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, Νέα εταιρική µορφή,
Σήµατα, Μεσίτες Ακινήτων, Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων & αλιείας και
άλλες διατάξεις.", φέρει αλλαγές στην Ίδρυση Εταιρείας καθώς & στη διαδικασία
εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ΥΜΣ) 10/4/2012

37 Εγκύκλιος 12/20.4.12: Κοινοποίηση οδηγιών του Συµβ.Συλλόγου Εφετείων
Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & ∆ωδεκανήσου για το Ν.4072/2012 (περί
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

38 Αριθµ. Κ1-884 οικ./19.4.2012 : Καθορισµός των απαιτούµενων στοιχείων που
καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

39 ΦΕΚ/Β/1468/03.05.2012: Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και προθεσµίας
υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο

40 Εγκύκλιος Κ1-1084/24.05.2012:Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
(Ν.4072/2012-ΦΕΚ86Α/άρ.43-120) - ∆ιαδικασία σύστασης σύµφωνα µε το άρ.5α
του Ν.3853/2010, αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΓΕΜΗ)

41 Αριθµ. Κ1-1136/30.5.2012:Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Κ1-941 οικ./2012
απόφασης «Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο»

42 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1 (Αριθµ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012): Σύσταση ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ)

43 Αρ. πρωτ.: Κ1-1184/12.6.2012 :Παροχή διευκρινίσεων επί της υπουργικής
απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β'/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την
Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766 Β'/30-5-12) σχετικά µε τον καθορισµό τρόπου,
διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο

44 Εγκύκλιος 29η (19.6.12) απο το Συµβ. Σύλλογο Εφετείων
Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & ∆ωδεκανήσου, σχετικά µε τον καθορισµό τρόπου,
διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κ.α.

45 Οδηγίες από το Εποπτικό Συµβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ.πρωτ.:26/30.5.2012) µε θέµα
τη Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νοµικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ηµεδαπής Α.Ε. µέσω
των ΥΜΣ

46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30η ΘΕΜΑ: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ν.4072/2012 ΦΕΚ 86
Α΄/11.4.1012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική
µορφή-Σήµατα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθµίσεις θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και
αλιείας και άλλες διατάξεις»)

47 Οδηγίες απο το Εποπτικό Συµβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ.πρωτ.:51/2.8.2012) µε θέµα τη
Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ηµεδαπής Α.Ε. µέσω των

http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg67_ggeYMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg67_ggeYMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg67_ggeYMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg912011AnabYMS.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg912011AnabYMS.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/Eg3_2012onlineIKA.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/Eg3_2012onlineIKA.pdf
http://www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24275
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24275
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24302
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24302
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24302
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24302
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24306
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24306
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24306
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24311
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24311
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24316
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24316
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/Egi23_2012YPAN.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/Egi23_2012YPAN.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/Egi23_2012YPAN.pdf
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24333
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24333
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24333
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24335
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24335
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24337
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24337
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24337
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24337
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24337
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24340
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24340
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24340
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24342
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24342
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24342
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24354
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24354
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24354
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24354
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24356
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24356


21Εισαγωγή - Σηµαντικές Πληροφορίες για το ΓΕΜΗ 

© 2013 B-logica

ΥΜΣ

48 Εγκύκλιος 36/18.9.2012: ∆ιαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. - Αντίγραφα
καταστατικών των εταιρειών

49 Εγκύκλιος Κ1-1793/1.10.2012: Αντιµετώπιση ψηφιοποίησης καταχωρούµενων
εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ

50 Εγκύκλιος Κ1-1798 οικ.:/28.9.2012: Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθµ.
Κ1-941οικ./27.4.2012(ΦΕΚ.Β/1468/2012) «Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο».

51 Eγκύκλιος Κ1-1975/31.10.2012: Παροχή διευκρινίσεων επί της ΥΑ
Κ1-1798/2012 όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-941/12 ΥΑ σχετικά µε τον
καθορισµό τρόπου, διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ.

52 Εγκύκλιος 43/17.12.2012: Κατώτατο κεφάλαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. - Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012)

∆.  ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΑΕΕ (Μάιος 2011)

1 Νόµος 2084 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ άρθρα 39 και 63 (7 Οκτωβρίου 1992)

2 Νόµος 3846 (ΦΕΚ66) - ΑΣΦΑΛΙΣΗ άρθρο 25 (11 Μαϊου 2010)

3 Νόµος 3863 (ΦΕΚ115) - Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα - άρθρο 18 (15 Ιουλίου
2010)

4 Εγκύκλιος 15 - Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (26 Φεβρουαρίου 2010)

5 Εγκύκλιος 79 - Ασφάλιση του ΟΑΕΕ ΠΑΛΑΙΩΝ και ΝΕΩΝ ασφαλισµένων (17
Σεπτεµβρίου 2010)

6 Εγκύκλιος 80 - Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 384610 (30
Σεπτεµβρίου 2010)

7 Εγκύκλιος 9 - Περί της χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας (22 Φεβρουαρίου
2011)

8 Εγκύκλιος  17 - Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις σχετικά µε την υπαγωγή των
παλαιων ασφ. στον ΟΑΕΕ (16 Μαρτίου 2011)

9 Εγκύκλιος 22 - Φωτοβολταϊκά συστήµατα (7 Απριλίου 2011)

10 Εγκύκλιος 24 - Βασικά Θέµατα ΟΑΕΕ (19 Απριλίου 2011)

11 Εγκύκλιος 24 Υποδείγµατα σχετικά µε τον ΟΑΕΕ (19 Απριλίου 2011)

12 Εγκύκλιος 27 - ΟAEE (2 Μαϊου 2011)

13 Σύλλογος Αθηνών ΟΑΕΕ και σύσταση Εταιρειών (3 Μαϊου 2011)

14 Εγκύκλιος 35 - ΟΑΕΕ πληρωµή (απο Συµβ.Συλλογο) (13 Μαϊου 2011)

15 Εγκύκλιος Σχετική µε τον Λογαριασµό Εγγραφής ΟΑΕΕ (13 Μαϊου 2011)

16 Εγκύκλιος 44 - Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) (27 Ιουλίου 2012)

http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24356
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24363
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24363
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24376
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24376
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24377
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24377
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24377
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24389
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24389
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24389
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24389
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24420
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24420
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/1N2084_07101992.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/2N3846_11052010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/3N3863_15072010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/3N3863_15072010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/4egk15_26022010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/5egk79_17092010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/5egk79_17092010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/6egk80_30092010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/6egk80_30092010.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/7egk9_22022011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/7egk9_22022011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/8egk17_16032011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/8egk17_16032011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/9egk22_07042011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/10egk24_19042011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/10aegk24_2011Ypod.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/11egk27_02052011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/12Oaee_03052011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/13Egk35_213052011_plirwmiOAEE.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/14Egk35_13052011_OAEE.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/Eg44_2012_OAEE.pdf
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Εγκύκλιος 54 -  Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων κατά το µέρος που
αφορούν στην ασφαλιστική αντιµετώπιση των µελών ∆.Σ. Ανωνύµων Εταιρειών
µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή
εµπορία (14 Νοεµβρίου 2012) NEA

Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Μ.Σ.

1 Βασικά βήµατα Σύστασης ΕΠΕ

2 Κατάλογος Απαραίτητων Εγγράφων

3 Χρήσιµα Στοιχεία Ανανεωµένο

4 Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά για το Φυσικό Φάκελο (ενδεικτικά)

5 Συχνές Ερωτήσεις 1 (geminet.gr) 08/04/2011

6 Συχνές Ερωτήσεις 2 (geminet.gr) 18/04/2011

7
Συχνές Ερωτήσεις 3 (geminet.gr) -01/06/2011 - Ορθή Επανάληψη, αλλαγή στην
ερώτηση 1

8 Faq4 26/07/2011 Πώς συστήνονται εταιρείες µε αντικείµενο τα φωτοβολταϊκά;

9 Συχνές Ερωτήσεις 1 (startupgreece.gov.gr)

10 Συχνές Ερωτήσεις 2 (startupgreece.gov.gr)

11
Συχνές ερωτήσεις 1+2 geminet - FaQ ανανεωµένο - µε διορθώσεις και
επισηµάνσεις

12 ΑΕ, ΕΠΕ περιγραφή βηµάτων 1 (geminet.gr)

13 OE, EE περιγραφή βηµάτων 1 (geminet.gr)

14 Κατάλογος Επιµελητηρίων µετά απο επικοινωνία µε το ΕΒΕΑ, το email
επικοινωνίας για το ΓΕΜΗ έχει αλλάξει: ebea-gemi@acci.gr

15 Κατάλογος µε Κοστη Επιµελητηρίων

16 Στοιχεία Επικοινωνίας ΟΑΕΕ

17 Κωδικοί ∆ραστηριοτήτων

18
Κατάσταση Αντιστοίχησης ΤΚ και Περιφερειακών τµηµάτων ΟΑΕΕ  (12 Μαϊου
2011)

19 Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφερειακών Τµηµάτων ΟΑΕΕ (12 Μαϊου 2011)

20
Εγκύκλιος 36η απο Σ.Σ.Αθηνών, σχετικά µε την επικοινωνία ΓΕΜΗ και ΕΤ (30
Μαϊου 2011)

21 Εγκύκλιος 91η απο Σ.Σ.Αθηνών, µε θέµα την Αναβάθµιση της Εφαρµογής Υ.Μ.Σ.

http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24400
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24400
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24400
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24400
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/1basikabimataEPE.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/2katalogosdikaiolog.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/3xrisimastoixeia.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/fusikos.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/4syxneser1geminet.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/5syxneser2geminet.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/faq31.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/faq31.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/faq4%20photovoltaika%2027072011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/6syxneser1startup.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/7syxneser1startup.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/ananewmenofaq.pdf
http://www.blogica.gr/Uploads/xm@blogica.gr/ananewmenofaq.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/8aeepegeminet.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/9aeepegeminet.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/10epimelitiria.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/10epimelitiria.pdf
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=103
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=103
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=103
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg34-2011_TK_OAEE_.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg34-2011_TK_OAEE_.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg34_2011katalogosOAEE_.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/GEMH_ET_EGK36_30052011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/GEMH_ET_EGK36_30052011.pdf
http://www.blogica.gr/uploads/gemh/Eg912011AnabYMS.pdf
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Πληροφορίες για Ι.Κ.Ε.

Γενικές πληροφορίες για Ι.Κ.Ε.

Παρακάτω, παρατίθεται η Εγκύκλιος 1 µε Αριθµ. Πρωτ. Κ2-4113/08.06.2012 του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
µε την οποία δίνονται διευκρινίσεις για  την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 1  
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με τον πρόσφατο νόµο 4072/2012 ΦΕΚ86/Α/11-4-2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή – Σήµατα-Μεσίτες ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων
ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» θεσπίσθηκε νέα εταιρική µορφή η
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει νοµική προσωπικότητα και είναι
εµπορική ακόµη και αν ο σκοπός της δεν είναι εµπορικός.

Η νέα εταιρεία που είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από τη µια µεριά διαθέτει κεφάλαιο
και από την άλλη περιορισµένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας,
προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στα πλαίσια αναµόρφωσης του εταιρικού
δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νοµοθεσίες καθώς και από
την προσπάθεια της ΕυρωπαΪκής Ενωσης να εισαγάγει έναν Ευρωπαϊκό τύπο
«ιδιωτικής» εταιρείας που θα προορίζεται για την µικροµεσαία επιχείρηση (Societas
Private Europaea) καθότι ο πλησιέστερος εταιρικός τύπος σήµερα στην χώρα µας στην
ΙΚΕ είναι αυτός της ΕΠΕ και η σχετική του νοµοθεσία (ν.3190/1955) εξακολουθεί να
ισχύει σχεδόν αναλλοίωτος χωρίς επικαιροποίηση και προσαρµογή στις τρέχουσες
συνθήκες αγοράς, που απαιτούν µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητος.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εισήχθη µε τον ν.4072/2012 ο εταιρικός τύπος της Ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας µε σκοπό την αντικατάσταση µακροπρόθεσµα της ΕΠΕ καθότι
µε τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα στις υφιστάµενες ΕΠΕ να µετατραπούν σε
ΙΚΕ µέχρι 31-12-2013 και παράλληλα να αποτελεί τον ενδιάµεσο πόλο-εταιρικό τύπο
µεταξύ των προσωπικών εταιριών και της ανώνυµης εταιρείας που θα συστήνεται και
θα λειτουργεί µε το µικρότερο δυνατό κόστος.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) συστήνεται µέσω της Υπηρεσίας µιας Στάσης
και µε διαδικασία όπως κατά τα ειδικότερα προβλέπεται από το άρθρο 5Α του ν.
3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010) που προστέθηκε µε το άρθρο 117 παρ.3 του
ν.4072/2012, όπως αυτή εξειδικεύθηκε µε την Αρ. Πρωτ. Κ1-1084/24.5.2012
Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (δείτε σχετικά ...) (Α.∆.Α. Β49ΜΦ- ΥΝ),
ενώ η υποβολή αιτήµατος στην αρµόδια Υπηρεσίας µιάς Στάσης, σύµφωνα µε το άρθρο
120 παρ. 2 του προαναφερθέντος νόµου για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας (ΙΚΕ), µπορεί να γίνεται από 12-6-2012 και µετά.

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου εταιρικού τύπου της ΙΚΕ καθώς και οι
εισαχθείσες καινοτοµίες που αναφέρονται στην σύστασή της, στην διάρθρωση των
εταιρικών εισφορών, στο κεφάλαιό της, στην επωνυµία και διάρκειά της στην
διαχείρισή και εκπροσώπησή της και στην εν γένει λειτουργία είναι τα παρακάτω:
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- Το καταστατικό της εταιρείας, που εµπεριέχεται στην πράξη σύστασης
καταρτίζεται κατά κανόνα µε ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 49 του ν. 4072/2012).
Ωστόσο η εταιρική σύµβαση και το καταστατικό περιβάλλονται τον τύπο του
συµβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει
ειδική διάταξη νόµου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία
για την µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από
τα συµβαλλόµενα µέρη ο τύπος του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ενώ µε
τον προαναφερθέντα νόµο εισάγεται και άλλη µία καινοτοµία που προβλέπει ότι οι
τροποποιήσεις του καταστατικού της ΙΚΕ εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα
καθώς και τα πρακτικά µπορούν να συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της ευρωπαϊκής ένωσης.

- Η ΙΚΕ όπως και λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες µπορεί να υφίσταται και
ως µονοπρόσωπη εταιρεία,όµως και σ’ αυτή την περίπτωση για λόγους ασφάλειας
των συναλλασσοµένων, το όνοµα του µοναδικού εταίρου θα πρέπει να προκύπτει από
τη µερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

- Για τον σχηµατισµό της επωνυµίας της ΙΚΕ (άρθρο 44 του ν. 4072/2012)
παρέχεται από τον νόµο ελευθερία στους συµβαλλόµενους, οι οποίοι δύνανται να
σχηµατίσουν την επωνυµία είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από
το είδος της ασκούµενης δραστηριότητος είτε να επιλέξουν ακόµα και επωνυµία
φανταστική, ενώ η επωνυµία µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη µε λατινικούς
χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα και ειδικότερα αν αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα θα
πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.».
Παράλληλα στην επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να
περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία» ή η συντοµογραφία «Ι.Κ.Ε», ενώ αν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη θα
συµπεριλαµβάνονται στην επωνυµία οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» και στην Αγγλική οι λέξεις «Single
Memper Private Company» ή «Single Memper P.C».

- Σχετικά µε τη διάρκεια της εταιρείας (άρθρο 46 του ν. 4072/2012)
διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου και αν δεν ορίζεται
η ακριβής διάρκεια στο καταστατικό ισχύει η δωδεκαετία, ενώ παράταση διάρκειας
είναι δυνατή µε απόφαση των εταίρων και αν η απόφαση αυτή δεν µνηµονεύει το
χρόνο θα ισχύει πάλι η δωδεκαετία.

- Με το άρθρο 47 του εν λόγω νόµου τίθενται κανόνες αυξηµένης εταιρικής
διαφάνειας για την προστασία των συναλλασσοµένων µε την εταιρεία, ιδίως
των δανειστών της και των εταίρων, ενώ η παραγρ. 1 ορίζει τις ελάχιστες
πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρείας και
παράλληλα η παραγρ. 2 επιβάλλει την υποχρέωση στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστοσελίδα
και να αναφέρει σ’ αυτήν τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των
συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσοµένων.

Επιπλέον µια σειρά πράξεων και στοιχείων της ΙΚΕ υποβάλλονται σε δηµοσιότητα στο
Γ.Ε.ΜΗ.

Συγκεκριµένα σε δηµοσιότητα υποβάλλονται οι παρακάτω πράξεις και στοιχεία:

• Το όνοµα του µοναδικού εταίρου (άρθρο 43 παρ. 4), εάν είναι µονοπρόσωπη

• Η συµπερίληψη ή απαλοιφή από την επωνυµία της της λέξης «µονοπρόσωπη»
(άρθρο 44 παρ. 3)
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• Τα της µεταφοράς της καταστατικής έδρας (έκθεση διαχειριστή, απόφαση
µεταφοράς – άρθρο 45 παρ. 2)

• Η ιστοσελίδα της εταιρίας (άρθρο 47 παρ. 2)

• Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 52).

• Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 53 παρ.
5)

• Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (άρθρο 63)

• Οι δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 74

• Η αποτίµηση ή µη των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος καθότι εφαρµόζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 77 αναλογικά τα άρθρα 9 και 9α του κν 2190/1920 <<περι
ανωνύµων εταιρειών>>.

• Οι µεταβολές στις εγγυητικές εισφορές (επικαιροποιηµένη κατάσταση µε την
µεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που
υφίστανται µε το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά –
άρθρο 79 παρ. 7)

• Η διαπίστωση µείωσης των εταιρικών µεριδίων και ενδεχοµένως αντίστοιχης
µείωσης του εταιρικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις ακύρωσης ιδίων µεριδίων που
αναφέρονται στο άρθρο 87.

• ∆ήλωση του διαχειριστή για αναπροσαρµογή του κεφαλαίου, στις περιπτώσεις
του εγκεκριµένου κεφαλαίου (άρθρο 90 παρ. 3)

• ∆ήλωση του διαχειριστή για ακύρωση εταιρικών µεριδίων, µείωση του κεφαλαίου
αν συντρέχει περίπτωση και αναπροσαρµογή του αριθµού των εταιρικών µεριδίων
στην περίπτωση εξόδου εταίρου (άρθρο 92 παρ. 4)

• Η προηγούµενη περίπτωση έχει αναλογική εφαρµογή και στην περίπτωση του
άρθρου 93 (αποκλεισµός εταίρου)

• Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας µέσα σε τρεις µήνες από την
λήξη της εταιρικής χρήσης δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 98 παρ. 2)

• Ο διορισµός ελεγκτών (άρθρο 99 παρ. 1)

• Η λύση της εταιρίας (άρθρο 103 παρ. 2)

• Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 104 παρ.
4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 63)

• Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 6)

• Απόφαση µετατροπής σε εταιρία άλλης µορφής καθώς και το νέο καταστατικό
(άρθρο 106 παρ. 2)

• Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των ΙΚΕ για κάθε µια από τις συγχωνευόµενες
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εταιρίες (άρθρο 109 παρ. 3)

• Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση µαζί µε υπεύθυνη
δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόµενων εταιριών ότι τηρήθηκε η
διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110 (άρθρο 112 παρ. 3)

• Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της
συγχώνευσης (άρθρο 114 παρ. 4)

• Επίσης σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται και όσα στοιχεία ορίζονται στον
ν. 3419/2005 καθώς και όσα ορίζονται στην Κ1-884 οικ./19.4.2012 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 1420 Β).

Β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ -
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Όργανα της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων (τέταρτο κεφάλαιο –άρθρα
68 έως 74) και ο/οι διαχειριστής /ες (τρίτο κεφάλαιο –άρθρα 55 έως 67) κατ’
αναλογία µε την Ε.Π.Ε.

Για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας ορίζεται στο άρθρο 55 ότι η
διαχείριση της εταιρείας µπορεί να ασκείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα,
τους διαχειριστές, που αποτελούν όργανο της εταιρείας, ενώ στο άρθρο 56 ορίζεται ο
τρόπος άσκησης της διαχείρισης ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης (νόµιµη διαχείριση)
και ακολουθώντας τη ρύθµιση της ΕΠΕ η παραγρ. 1 ορίζει ότι η διαχείριση ασκείται
συλλογικά από όλους τους εταίρους (ή ενδεχοµένως από το µοναδικό εταίρο) και το
εδάφιο β΄ σχετικά µε τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης από ένα εταίρο, υπό
ορισµένες προϋποθέσεις αντιστοιχεί στη ρύθµιση του άρθρου 751 ΑΚ.

Στο άρθρο 57 ρυθµίζονται τα θέµατα της καταστατικής διαχείρισης. Προβλέπεται ότι ο
τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας µπορεί να προβλέπεται στο
καταστατικό. Σχετικά µε τον χρόνο ορισµού του ή των διαχειριστών αν δεν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό ή στην απόφαση των εταίρων (η οποία
λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων), ο
διορισµός του διαχειριστή είναι για αόριστο χρόνο (δηλαδή µέχρις ανακλήσεως,
παραιτήσεως, έκπτωσης ή –ο µη γένοιτο- θανάτου). Αν δεν ορίζεται επίσης
διαφορετικά στο καταστατικό οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται
συλλογικά από όλους τους διαχειριστές, µε εξαίρεση επείγουσες πράξεις διαχείρισης,
από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζηµιά της εταιρείας, τις οποίες
µπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, ειδοποιώντας ωστόσο τους λοιπούς
διαχειριστές.

Επισηµαίνεται ότι διαχειριστής µπορεί να είναι µόνο φυσικό πρόσωπο (άρθρο
58). Έτσι, ακόµα και στην περίπτωση της νόµιµης διαχείρισης, αν ο εταίρος είναι
νοµικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.

Αναφορικά µε τους εταίρους, στο άρθρο 68 ορίζεται ότι αποφασίζουν για κάθε εταιρική
υπόθεση (παρ. 1), ενώ στην παρ. 2 ορίζονται τα θέµατα για τα οποία αυτοί είναι
αποκλειστικά αρµόδιοι. Ωστόσο στην παρ. 3 θεσπίζεται εξαίρεση, η οποία µπορεί είτε
να περιλαµβάνεται στο αρχικό καταστατικό, είτε να εισαχθεί µε οµόφωνη απόφαση των
εταίρων, που αφορά στην δυνατότητα ανάθεσης στο διαχειριστή εξουσίας
τροποποίησης του καταστατικού. Η εξουσία αυτή πρέπει να είναι χρονικά περιορισµένη
(το πολύ τρία χρόνια). 
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Κανόνας για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες είναι η λήψη αποφάσεων από τους
εταίρους σε συνέλευση (άρθρο 69). Ωστόσο στον κανόνα αυτό εισάγεται µε το άρθρο
73 εξαίρεση (έγγραφη λήψη των οµόφωνων αποφάσεων). 

Στο άρθρο 70 ρυθµίζονται τα της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης ενώ στο άρθρο
71 ρυθµίζονται τα του τόπου συνόδου της γενικής συνέλευσης, ενώ εισάγεται και η
δυνατότητα διεξαγωγής αυτής µε τηλεδιάσκεψη.

Στο άρθρο 72 ρυθµίζονται τα θέµατα του τρόπου συµµετοχής στη συνέλευση και του
τρόπου λήψης των αποφάσεων. Εισάγεται ο κανόνας της λήψης απόφασης µε απόλυτη
πλειοψηφία του αριθµού των εταιρικών µεριδίων, ωστόσο υπάρχουν θέµατα για τα
οποία ο νοµοθέτης επιτάσσει την λήψη απόφασης µε πλειοψηφία των 2/3 των
εταιρικών µεριδίων, ενώ επιτρέπει να εισαχθεί µε διάταξη του καταστατικού αυξηµένο
ποσοστό για την λήψη ορισµένων ή όλων των εταιρικών αποφάσεων, όχι όµως
µικρότερο. Επίσης επιτρέπει µε καταστατική διάταξη να εισαχθεί ο κανόνας που
υπάρχει και στον ν. 3190/1955, δηλαδή ταυτόχρονη πλειοψηφία τόσο του αριθµού
των εταίρων όσο και του αριθµού των εταιρικών µεριδίων.

Τέλος στο άρθρο 74 ρυθµίζονται θέµατα ελαττωµατικών αποφάσεων των εταίρων.

Γ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Στο πέµπτο κεφάλαιο (άρθρα 75 έως 82) ρυθµίζονται θέµατα εταιρικών µεριδίων και
εισφορών των εταίρων.

Συγκεκριµένα στο άρθρο 75 ορίζεται ότι προϋπόθεση για την συµµετοχή στην
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία είναι η απόκτηση τουλάχιστον ενός εταιρικού
µεριδίου. Ελάχιστη ονοµαστική αξία των εταιρικών µεριδίων (ίδια για κάθε
είδους εισφορά) είναι το 1 ευρώ, και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία πρέπει
να έχει τουλάχιστον ένα εταιρικό µερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή
εισφορά (άρθρο 77 παρ. 5). Συνεπώς έτσι γίνεται εµφανής η βασική καινοτοµία της
νέας εταιρείας, που είναι ότι το κεφάλαιό της µπορεί να είναι και ένα (1) ευρώ κατ’
ελάχιστο, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι κατά τη σύσταση της εταιρείας ή και
µεταγενέστερα δεν µπορεί να οριστεί µεγαλύτερο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα
αποσυνδέεται η εταιρική συµµετοχή και τα εταιρικά µερίδια από το κεφάλαιο καθότι
ενώ στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. οι µετοχές και τα εταιρικά
µερίδια αποτελούν τµήµα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το µέγεθος συµµετοχής
του κάθε εταίρου, ανάλογα µε τον αριθµό µεριδίων που κατέχει, στην ΙΚΕ τα πράγµατα
είναι διαφορετικότερα διότι τα εταιρικά µερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο
κεφάλαιο ως µοναδικό παρονοµαστή αλλά σε έναν ευρύτερο παρονοµαστή που
αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών.

Η παραπάνω διαφοροποίηση οφείλεται στο ότι στην ΙΚΕ γίνονται δεκτές και άλλες
εισφορές πλην των κεφαλαιακών και µάλιστα εισφορές που είτε από τη φύση τους δεν
µπορούσε µέχρι τώρα να αποτυπωθούν στον ισολογισµό όπως είναι η εργασία
(εξωκεφαλαιακές εισφορές – άρθρο 78), είτε συνίσταται στην ανάληψη εγγυητικής
ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας (εγγυητικές εισφορές άρθρο 79).

Σηµειώνεται εδώ ότι οι εν λόγω εισφορές παίρνουν εταιρικά µερίδια ίδιας ονοµαστικής
αξίας µε αυτά των κεφαλαιακών εισφορών, συµµετέχουν στα κέρδη, δεν αποτελούν
κεφάλαιο και ο συνολικός αριθµός των µεριδίων, εφόσον υπάρχουν εξωκεφαλαιακές
εισφορές ή εγγυητικές εισφορές είναι σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερος από τον αριθµό
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των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.

Παράλληλα εδώ σας επισηµαίνουµε ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές και οι εγγυητικές
εισφορές δεν αποτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 για τον
προσδιορισµό της τρέχουσας αξίας τους αλλά οι µεν εξωκεφαλαιακές εισφορές
προσδιορίζονται µε συµφωνία των εταίρων στο καταστατικό, η αξία δε των εγγυητικών
εισφορών καθορίζεται στο καταστατικό και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% του
ποσού για το οποίο ο εταίρος έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής (άρθρο 79). Έτσι, επί
παραδείγµατι αν συµφωνείται ανάληψη ευθύνης για 100.000 ευρώ η αξία της
εισφοράς, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση προσδιορισµού των εταιρικών µεριδίων
που θα λάβει ο παρέχων την εισφορά, θα ορίζεται από τους εταίρους δεν θα µπορεί
όµως να υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ. ∆ηλαδή ο θεσµός των εγγυητικών εισφορών
λειτουργεί ως εναλλακτικός µηχανισµός προστασίας των εταιρικών δανειστών στο
µέτρο που οι τελευταίοι δύναται να στραφούν άµεσα και πρωτογενώς κατά του εταίρου
ώστε η ευθύνη εποµένως του εταίρου µε εγγυητική εισφορά παρά τον όρο που
χρησιµοποιείται είναι ευθύνη πρωτοφειλέτη και όχι εγγυητή.

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι εάν και σύµφωνα µε το άρθρο 81 δεν είναι δυνατή η
επιστροφή των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών, επιτρέπεται η εξαγορά των
υποχρεώσεων που πηγάζουν απ’ αυτές κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 82 ως
δικλείδα απεµπλοκής των εταίρων από µια υποχρέωση που ανέλαβαν αλλά δεν
µπορούν να τηρούν στο διηνεκές.

Η εξαγορά των υποχρεώσεων καθίσταται δυνατή µε τη µετατροπή των εν λόγω
µεριδίων σε µερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και την καταβολή από τον εταίρο στην
εταιρεία για µεν την εξωκεφαλαιακή εισφορά, ποσού ίσο µε την αξία της εισφοράς του,
όπως ορίστηκε στο καταστατικό για δε την εγγυητική εισφορά του πλήρους ποσού της
ευθύνης του και όχι απλώς του 75% στο οποίο µπορεί να έχει αποτιµηθεί η εισφορά
αυτή.

Στην περίπτωση όµως που οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν µέρει εκπληρωθεί το
καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά και λόγω της έκδοσης νέων
µεριδίων κεφαλαιακών εισφορών η εξαγορά κατά το παρόν άρθρο συνιστά αύξηση
κεφαλαίου κατά το καταβλητέο ποσό και διενεργείται από το διαχειριστή χωρίς να
υπάρχει δικαίωµα προτίµησης των λοιπών εταίρων, ενώ σε περίπτωση αµφισβήτησης
του καταβλητέου ποσού ή αν η εταιρεία δεν προβαίνει σε προσδιορισµό του ποσού το
δικαστήριο κρίνει µετά από αίτηµα του εταίρου σύµφωνα µε το άρθρο 371 ΑΚ.

Τέλος σηµειώνεται ότι όταν έχει ολοκληρωθεί η εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά
τα εταιρικά µερίδια που έχει λάβει ο παρέχων την ανωτέρω εισφορά παραµένουν
αµετάβλητα.

∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Με το άρθρο 80 ορίζεται ότι ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των
εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών που καταχωρίζονται σε λογαριασµούς ιδίων
κεφαλαίων της εταιρείας θα καθοριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ενώ τα άρθρα 81 και 82
καθορίζουν την επιστροφή εισφορών και εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές
ή εγγυητικές εισφορές.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η ΙΚΕ, υπογράφονται από τον
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διαχειριστή, περιλαµβάνουν τον ισολογισµό, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης,
τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, το προσάρτηµα και την ετήσια έκθεση του
διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα της χρήσης που έληξε και καταρτίζονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ
του κν 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», ενώ αν καταρτίζονται σύµφωνα µε τα
διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα στα αρθρα 134 και
επόµενα του προαναφερθέντος νοµου 2190/1920.

Επίσης, αν η ΙΚΕ που διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο είναι µητρική κατά την έννοια
της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κν 2190/1920 καταρτίζει
υποχρεωτικά και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη έκθεση
διαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 90-109 του κν 2190/1920.

Παράλληλα οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις µε µέριµνα του διαχειριστή
δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας µέσα σε τρείς µήνες από
την λήξη της εταιρικής χρήσης και αναλογικά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κν 2190/1920, ενώ για τον έλεγχο των
ιδίων οικονοµικών καταστάσεων ορίζονται ελεγκτές από τους εταίρους που ο διορισµός
τους καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ και αναλογικά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
36, 36α, 37, 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α. του κν 2190/1920.

Επίσης οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΙΚΕ και η βάσει αυτων διανοµή κερδών
εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων.

Στην διανοµή των ετήσιων κερδών αφού αφαιρεθεί το 1/20 τούτων για τον
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, συµµετέχουν όλα τα εταιρικά µερίδια
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές
εισφορές, ενώ στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται ότι για ορισµένο χρόνο που δεν
θα υπερβαίνει την δεκαετία κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν µετέχουν ή µετέχουν
περιορισµένα στα κέρδη ή στο προΪόν εκκαθάρισης ή ότι εχουν και δικαίωµα λήψης
πρόσθετων κερδών.

Ε. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΚΕ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Με το άρθρο 116 γίνεται προσαρµογή της ΙΚΕ στις γενικές ρυθµίσεις της νοµοθεσίας
των κεφαλαιουχικών εταιρειών εκτός αν από τον νόµο ή την φύση της ΙΚΕ συνάγεται
κάτι διαφορετικό.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι µεταξύ των ρυθµίσεων συµπεριλαµβάνονται και τα
εξής:

Α) Οι νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων
περιλαµβάνουν στο πεδίο εφαρµογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

Β) Όπου στη νοµοθεσία ορίζεται ότι η δραστηριότητα µπορεί να ασκείται από εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, εφεξής θα µπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Γ) Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης (ΕΠΕ) εφαρµόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

∆) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005 “καταστατικό
του Οργανισµού Ασφάλειας Ελευθέρων Επαγγελµατιών” τροποποιείται σχετικά µε την
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υποχρεωτική ασφάλιση ορίζοντας ότι υποχρεωτικά υπάγονται µεταξύ των άλλων
σύµφωνα µε τα εδάφια ε και στ “οι διαχειριστές ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας”
που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των εταίρων και “ο µοναδικός εταίρος
µονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας” αντίστοιχα, ενώ στην παράγραφο 1 του
άρθρου 3 προστέθηκε περίπτωση ζ που ορίζει “οι εταίροι ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας” .

ΣΤ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΙΚΕ

Με το άρθρο 120 διευκολύνεται η µετατροπή υφιστάµενων εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης σε ΙΚΕ δίνοντας τους την δυνατότητα ότι µέχρι την 31-12-2013
υφιστάµενες ΕΠΕ µπορούν να µετατραπούν σε ΙΚΕ κατά το άρθρο 107 του
Νόµου 4072/2012 εάν αυτό αποφασιστεί από την συνέλευση των εταίρων, που
λαµβάνεται είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του όλου αριθµού των εταίρων
που εκπροσωπούν τα 2/3 του όλου εταιρικού κεφαλαίου είτε µε πλειοψηφία
τουλάχιστον των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου σε αντίθεση της απαιτούµενης
πλειοψηφίας που απαιτείται σύµφωνα µε το το άρθρο 67 του κν 2190/1920 που
παραπέµπει στο άρθρο 38 παρ.1 του ν 3190/1955 για την µετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ,
ενώ ρήτρες του καταστατικού των ΕΠΕ που προβλέπουν µεγαλύτερα ποσοστά
πλειοψηφίας δεν λαµβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.

- Για τη διευκόλυνση µελέτης του όλου κειµένου της νοµοθεσίας της ΙΚΕ σας
γνωρίζουµε ότι όλο το νοµοθετικό πλαίσιο της ΙΚΕ που εµπεριέχεται στα άρθρα 43 έως
και 120 του Ν. 4072/2012 διαιρείται σε δέκα τρία (13) κεφάλαια-ενότητες µε
περιγραφή και διάρθρωση άρθρων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄(άρθρα 43 – 48 βασικά χαρακτηριστικά ΙΚΕ, επωνυµία, έδρα διάρκεια
κ.λπ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄(άρθρα 49 – 54 ίδρυση της εταιρείας, ιδρυτική πράξη, περιεχόµενο
καταστατικού, διαδικασία σύστασης, δηµοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ., κήρυξη ακυρότητας της
εταιρείας και ευθύνη ιδρυτών)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄(άρθρα 55 – 67 διαχείρηση και εκπροσώπηση της εταιρείας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ (άρθρα 68 – 74 αποφάσεις εταίρων, γενικές συνελεύσεις, σύγκληση Γ.Σ.,
τόπος συνεδρίασης)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄(άρθρα 75 – 82 εταιρικά µερίδια και εισφορές εταίρων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄(άρθρα 83 – 93 µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων και άλλες µεταβολές
της σύνθεσης της εταιρείας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄(άρθρα 94 – 95 σχέση εταίρων µε την εταιρεία και σχέση µεταξύ των
εταίρων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄(άρθρα 96 – 101 ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, διανοµή κερδών και
έλεγχος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄(άρθρα 102 – 105 λύση και εκκαθάριση, εκκαθαριστές, εργασίες
εκκαθάρισης)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄(άρθρα 106 – 115 µετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρική µορφή και το
αντίστροφο καθώς και διαδικασία συγχώνευσης µεταξύ ΙΚΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄(άρθρα 116 – 118 προσαρµογή στις γενικές διατάξεις – ασφάλιση
διαχειριστών και απαλλαγές καθώς και προσαρµογή στο Ν. 3853/2010 µε την
αντικατάσταση του άρθρου 1 του προαναφερθέντος νόµου και την προσθήκη άρθρου
5α που αναφέρεται στη διαδικασία σύστασης ΙΚΕ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄(άρθρα 119 – 120 µε ποινικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις που
αναφέρονται στο ότι µέχρι την 31-12-2013 οι υφιστάµενες εταιρείες Ε.Π.Ε. µπορούν
να µετατραπούν σε ΙΚΕ κατά το άρθρο 107 και µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 120). 
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- Τέλος σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 247 παραγρ. 7 του ν.4072/2012, η
µέριµνα της προαγωγής του θεσµού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ),
καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών στις κατά τόπους αρµόδιες
υπηρεσίες για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας ανήκει στη ∆/νση Ανωνύµων
Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία µπορείτε να υποβάλλετε και σχετικά
ερωτήµατα και στα τηλέφωνα 210-3893345, 210-3893383 και 210-3893481.

Πληροφορίες για σύσταση Ι.Κ.Ε.

Παρακάτω, παρατίθεται η Εγκύκλιος µε Αριθµ. Πρωτ. Κ1-1084/24.05.2012 του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
µε την οποία περιγράφεται η διαδικασία σύστασης σύµφωνα µε το άρθρο 5Α του Ν.
3853/2010.

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡΘΡΑ 43-120 Ν. 4072/2012 (Α’ 86) -
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ N.3853/2010

Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α’ 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η εταιρία αυτή έχει νοµική προσωπικότητα, είναι εκ του νόµου εµπορική (άρθρο 43
παρ. 1) και ευθύνεται µόνο αυτή µε την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις
(άρθρο 43 παρ. 2), µε εξαίρεση την ευθύνη που αναλαµβάνει πρωτογενώς ο εταίρος
µε εγγυητικές εισφορές (βλ. άρθρο 43 παρ. 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 79).

Βασικό χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι ότι η ΙΚΕ έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ
(άρθρο 43 παρ. 3), δηλαδή απαιτείται η συµµετοχή εταίρου µε κεφαλαιακή εισφορά
τουλάχιστον 1 ευρώ και η λήψη τουλάχιστον ενός µεριδίου που αντιστοιχεί σε
κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77). Ωστόσο πέραν αυτού είναι δυνατή η συµµετοχή
εταίρων και η λήψη µεριδίων και µε άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο
78), η αξία των οποίων καθορίζεται στο καταστατικό και τις εγγυητικές (άρθρο 79),
των οποίων οµοίως η αξία καθορίζεται στο καταστατικό αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαµβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της
εταιρίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται
αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύµφωνα µε την διαδικασία που
περιγράφει το άρθρο 5Α του ν.3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο
117 του ν. 4072/2012. Επισηµαίνουµε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού
εφαρµόζονται και αν, σύµφωνα µε το νόµο απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής
επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρµόδιο
φορέα προκειµένου η εταιρία να αρχίσει της εργασίες επιδίωξης του σκοπού της.

Συνεπώς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της Κ1-802/2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
470 Β’) δεν έχει εφαρµογή όταν η συστηνόµενη εταιρία είναι Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία και οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρµόδιες για την σύσταση
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και αν ακόµα ο επιδιωκόµενος από αυτές σκοπός
εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2006. Τονίζεται ωστόσο ότι,
αν και η σύσταση διενεργείται κανονικά και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
λαµβάνουν Α.Φ.Μ. από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, είναι υποχρεωµένες να
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ακολουθήσουν κατά τα λοιπά την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 80 και 81 του
ν.3463/2006 προκειµένου να ασκήσουν νόµιµα την δραστηριότητά τους. Έτσι
υποχρεούνται να λάβουν τόσο την προέγκριση ίδρυσης όσο και την άδεια λειτουργίας,
οι οποίες µπορούν να χορηγηθούν αφού συσταθεί η εταιρία αλλά πριν αρχίσει τις
εργασίες για τις οποίες ο νόµος απαιτεί άδεια ή έγκριση (βλ. τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 51 του ν. 4072/2012).

Επισηµαίνουµε ότι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες συστήνονται σύµφωνα µε τις
ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 που εισήχθη µε το άρθρο 117
του ν. 4072/2012, και συνεπώς, επέρχονται διαφοροποιήσεις σε σηµεία της
διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτά ρυθµίζονται από τις διατάξεις
της Κ1-802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β’).

Ειδικότερα:

Άρθρο 4 της Κ1-802/2011
Αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην περίπτωση ∆δ) για την έδρα της
υπό σύσταση εταιρίας (µισθωτήριο συµβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη
δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρίας) αρκεί
ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους των υπόχρεων προσώπων (βλ. περίπτωση
στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010).

Άρθρο 5 της Κ1-802/2011                                                                                 
                            
Οι αιτούντες την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και την καταχώρηση
αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι οι συµβαλλόµενοι ή ο µοναδικός ιδρυτής ή τρίτο πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο γι’ αυτό συµπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης 
έγγραφη εντολή (βλ. υπόδειγµα Α). Η εντολή περιλαµβάνει τα στοιχεία που
περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε
µε το άρθρο 117 του ν. 4072/2012, και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή
του άρθρου 5 της Κ1-802/2011 ως προς τα εξής:

α) ∆εν περιλαµβάνει αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενηµερότητας
των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 της
Κ1-802/2011), δεδοµένου ότι δεν περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας
Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για τους εταίρους
που επιθυµούν την σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (βλ. άρθρο 5Α παρ. 2
περ. δ)
β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Κ1-802/2011) περιλαµβάνεται αίτηση
για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρµόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς
οργανισµούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των
στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρµόδιους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ’ εφαρµογή της περ. στ’ της παρ. 2 του
άρθρου 5Α του ν. 3853/2010.

Άρθρο 6 της Κ1-802/2011
Επισηµαίνουµε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4072/2012 αναφορικά µε τον τρόπο
σχηµατισµού της επωνυµίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Άρθρο 7 της Κ1-802/2011
Επισηµαίνουµε ότι το άρθρο 7 της Κ1-802/2011 δεν έχει εφαρµογή κατά την
σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν
παραπάνω.

http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/upodeigmata_ike.rar
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Άρθρα 8 και 9 της Κ1-802/2011
Με το άρθρο 116 ο νοµοθέτης επέλεξε να υπαγάγει τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές
Εταιρίες στις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται για τις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρίες (ήτοι
για τις ανώνυµες και τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης), ειδικότερα δε στις ρυθµίσεις
για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (βλ. άρθρο 116 ιδίως παρ. 2, και 11).
Εποµένως, αναφορικά µε το Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, πρέπει να τύχουν
εφαρµογής οι διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυµες εταιρίες και στις εταιρίες
περιορισµένης ευθύνης, ήτοι 70 ευρώ (βλ. παρ. 1 άρθρου 14 της Κ1-802/2011 ΚΥΑ),
και, εάν οι ιδρυτές είναι περισσότεροι των 3, αυτό προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για
κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Ανάλογα πρέπει να αντιµετωπιστεί, µέχρι να οριστεί από κάθε Επιµελητήριο ξεχωριστά,
το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο, ενώ αναφορικά µε την εισφορά υπέρ του
Ταµείου Νοµικών και υπέρ του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων πρέπει να εφαρµοστούν
αναλόγως όσα εφαρµόζονται για την εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Τέλος, είναι
προφανές ότι δεν εισπράττεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης δικαίωµα εγγραφής
στον ΟΑΕΕ, δεδοµένου ότι το άρθρο 7 της Κ1-802/2011 δεν τυγχάνει εφαρµογής κατά
την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Άρθρο 10 της Κ1-802/2011
Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συµβολαιογράφος ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. άλλη από
αυτήν η οποία είναι αρµόδια για την τήρηση του µητρώου της συστηνόµενης εταιρίας,
οφείλει να ανακοινώσει την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην
αρµόδια για την τήρηση του µητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µε ανακοίνωση που συντάσσει
(βλ. υπόδειγµα Β).

Άρθρο 11 της Κ1-802/2011
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης οφείλει, κατ’ εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της
περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010, να αποστείλει
ανακοίνωση (υπόδειγµα Γ) για την σύσταση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία των
εταίρων και των διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης, για περαιτέρω δικές τους ενέργειες. Επισηµαίνουµε εδώ ότι στην
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται:

Α) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν µε το καταστατικό
ή µε απόφαση των εταίρων, και
Β) ο µοναδικός εταίρος µονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ (βλ. παρ. 2 του άρθρου 1 και παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.∆
258/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν.
4072/2012)
Επίσης η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στις
περιπτώσεις γ), δ) και ε) του άρθρου 11 της Κ1-802/2011, χρησιµοποιώντας το
επισυναπτόµενο υπόδειγµα (υπόδειγµα ∆) αναφορικά µε την ανακοίνωση της
περίπτωσης ε).

Άρθρο 12 της Κ1-802/2011
Επισηµαίνουµε ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
της σύστασης, είτε του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, δεδοµένου ότι δεν προκύπτει
ουδεµία αρµοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του ν. 4072/2012 για τις Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/upodeigmata_ike.rar
http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/upodeigmata_ike.rar
http://www.blogica.gr/Uploads/pan@blogica.gr/upodeigmata_ike.rar
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Άρθρα 13 και 14 της Κ1-802/2011
Εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων που αφορούν τις εταιρίες
περιορισµένης ευθύνης.

Τέλος κρίνουµε σκόπιµο να σας επισηµάνουµε ορισµένες διατάξεις του ν. 4072/2012 οι
οποίες είναι κρίσιµες κατά την σύσταση της εταιρίας

Α) Άρθρο 1 του ν. 3853/2010όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του ν.
4072/2012
Εάν η πράξη σύστασης της εταιρίας, η οποία περιέχει και το καταστατικό, καταρτιστεί
µε ιδιωτικό έγγραφο (βλ. και άρθρο 49 παρ. 2 πρώτο εδάφιο του ν. 4072/2012), ως
Υπηρεσίες Μιας Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών ορίζονται
οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, ως ισχύει,
καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαµβάνουν την
«πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών µιας στάσης», σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
3853/2010. Ωστόσο, εάν το έγγραφο είναι συµβολαιογραφικό (δηλαδή στις
περιπτώσεις του άρθρου 49, παρ. 2, δεύτερο εδάφιο του ν. 4072/2012), ως Υπηρεσία
Μιας Στάσης ορίζεται ο συµβολαιογράφος που συντάσσει το συµβολαιογραφικό
έγγραφο σύστασης.

Β) Περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 117 του ν. 4072/2012
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης πρέπει:
α) Να προβεί στον έλεγχο που επιβάλλεται στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου
5Α, ελέγχοντας ιδιαίτερα αν:

1) Στο καταστατικό της εταιρίας αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός και το ύψος του
κεφαλαίου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.
2) Ο σκοπός της εταιρίας, µε βάση τα υποβαλλόµενα έγγραφα, είναι παράνοµος ή
αντίκειται στην δηµόσια τάξη.
3) Ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α διευκρινίζεται η έκταση του ελέγχου
που διενεργείται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη σύσταση της ΙΚΕ. Πρόκειται
για έλεγχο πληρότητας και νοµιµότητας των υποβαλλόµενων εγγράφων. Ειδικά
όµως σε σχέση µε τη νοµιµότητα, προκύπτει από το κείµενο του νόµου ότι θα
ελέγχονται εκείνα µόνο τα ελαττώµατα που, αν τυχόν δεν εντοπισθούν, θα µπορούν
στη συνέχεια να οδηγήσουν σε ακύρωση της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 53 (βλ.
περίπτωση (α) της παρ. 2 του νέου άρθρου 5Α του ν. 3853/2010). Εννοείται ότι και
αυτά θα ελέγχονται µόνο στο µέτρο που προκύπτουν από τα ίδια τα υποβαλλόµενα
στην ΥΜΣ έγγραφα. Έτσι π.χ. η Υπηρεσία Μιας Στάσης δεν θα ελέγχει άλλα στοιχεία,
όπως π.χ. αν όλοι οι υπογράφοντες έχουν τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική
συµπαράσταση.

Επιπλέον, ο εταιρικός σκοπός δε µπορεί να κριθεί παράνοµος για µόνο το λόγο ότι για
την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας απαιτείται αδειοδότηση, διότι η άδεια θα µπορεί να
ζητηθεί και να ληφθεί και µετά τη σύσταση (αυτό ρητά ορίζεται στο άρθρο 51).

Εάν από τον έλεγχο της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του ν.
3853/2010 προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο
σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης πρέπει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α,
παράλειψη δε συµµόρφωσης από την πλευρά των αιτούντων τη σύσταση επιφέρει τις
συνέπειες της παρ. 3.
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Γ) Άρθρο 44 του ν. 4072/2012
Αναφορικά µε τον σχηµατισµό της επωνυµίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας
στο άρθρο 44 του ν. 4072/2012 ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 44 -Επωνυµία

1. Η επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το
όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης που
ασκεί. Φανταστική επωνυµία είναι επίσης επιτρεπτή.
2. Στην επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε
κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η
συντοµογραφία «Ι.Κ.Ε.».
3. Ενόσω η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία της συµπεριλαµβάνονται οι
λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».
Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται µε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µε µέριµνα του
διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη µε λατινικούς
χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να
περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι
µονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.»

Επισηµαίνουµε ωστόσο και το άρθρο 14 του ν.3419 περί ξενόγλωσσων
καταχωρίσεων:
1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να λάβουν χώρα και σε µία ή περισσότερες
από τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., µετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον
αυτοί προσκοµίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώρηση
έγγραφα σε νοµίµως επικυρωµένη µετάφραση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται
να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις διενέργειας
ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..»

∆) Άρθρο 50 του ν. 4072/2012
Επισηµαίνεται ότι το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας πρέπει να
περιέχει:

Α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση
των εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως µονοπρόσωπη, το όνοµα του µοναδικού
εταίρου υποβάλλεται σε δηµοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (Βλ. άρθρο 43 παρ. 4)
Β) την εταιρική επωνυµία (βλ. άρθρο 44),
Γ) την έδρα της εταιρίας (βλ. άρθρο 45 παρ. 1),
∆) το σκοπό της εταιρίας,
Ε) την ιδιότητα της εταιρίας ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία,
Στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79 του ν. 4072/2012,
Ζ) το κεφάλαιο της εταιρίας,
Η) το συνολικό αριθµό των εταιρικών µεριδίων,
Θ) τον αρχικό αριθµό των µεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά
εκπροσωπούν,
Ι) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας (βλ. άρθρα 55-64 του ν.
4072/2012),
ΙΑ) την διάρκεια της εταιρίας (βλ. άρθρο 46 του ν. 4072/2012). Επισηµαίνεται εδώ
ότι, εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρία διαρκεί δώδεκα έτη από
την σύστασή της.
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Είσοδος στο ΓΕΜΗ

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία σύστασης µίας εταιρείας στο ηλεκτρονικό σύστηµα
του ΓΕΜΗ, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στον περιηγητή που χρησιµοποιείτε
(προτείνεται Firefox), την διεύθυνση www.geminet.gr. 
Αρχικά, θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη, στην οποία θα πραγµατοποιήσετε την
είσοδο στο σύστηµα.

Στην οθόνη εισάγετε το όνοµα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που σας
έχει σταλεί µε την πιστοποίηση σας. Μετά τη συµπλήρωση των παραπάνω, επιλέγετε το
πλήκτρο “Login” για να πραγµατοποιήσετε την είσοδο στο σύστηµα και συγκεκριµένα
στην κεντρική οθόνη µε όλες τις λειτουργίες του συστήµατος.

http://getfirefox.com
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Περιγραφή Κεντρικής Οθόνης

Αρχικά, στην κεντρική οθόνη του συστήµατος, εµφανίζονται τα Εισερχόµενα. ∆ηλαδή,
οι εταιρείες που έχει ξεκινήσει η σύσταση τους, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

Την πρώτη φορά που θα µπείτε στο σύστηµα, η κεντρική οθόνη θα είναι κενή αφού δε
θα έχετε ξεκινήσει κάποια υπόθεση. Κάθε γραµµή στα Εισερχόµενα είναι και µία
σύσταση εταιρείας. Επειδή δεν µπορείτε να µετονοµάσετε την κάθε υπόθεση, για να
γνωρίζετε ποια είναι, θα πρέπει να σηµειώνετε τον αριθµό της. Ο αριθµός είναι
µοναδικός και βρίσκεται δίπλα από το σύµβολο της δίεσης, πχ. #753.

Επιλογές εµφανιζόµενων εγγραφών
Αριστερά της οθόνης εκτός από τα Εισερχόµενα, στα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω,
υπάρχουν επιπλέον επιλογές: 

Σηµειωµένα
Οι υποθέσεις µου
Σε κίνδυνο
Εκπρόθεσµο

Οι λειτουργίες αυτών των επιλογών, περιγράφονται παρακάτω:

Α) Σηµειωµένα: Αν πατήσετε αριστερό κλικ µε το ποντίκι πάνω στο αστεράκι, που
βρίσκεται στην αρχή κάθε γραµµής, θα γίνει κόκκινο και όταν επιλέξετε τα
Σηµειωµένα, θα δείτε τη συγκεκριµένη υπόθεση εκεί.

Β) Οι υποθέσεις µου: Με αυτή την επιλογή, εµφανίζονται στην οθόνη οι υποθέσεις
που έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή, έχουν κλείσει. Επίσης, πάνω δεξιά πατώντας το
βελάκι εµφανίζεται λίστα µε δύο επιλογές:

Εµφάνιση υποθέσεων που εκκρεµούν µόνο: Υποθέσεις που δεν έχουν
ολοκληρωθεί. Έχει σταµατήσει η διαδικασία σε κάποιο στάδιο και είναι σε
αναµονή.  

Προβολή µόνο των αρχειοθετηµένων υποθέσεων: Υποθέσεις που έχουν
ολοκληρωθεί. Έχουν φτάσει µέχρι τη διαβίβαση του φυσικού φακέλου και
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έχουν κλείσει.

Γ) Σε κίνδυνο: Για κάθε υπόθεση υπάρχει προθεσµία µέχρι την ολοκλήρωσή της. Αν
πλησιάζει προς το τέλος της προθεσµίας, η υπόθεση από τα Εισερχόµενα θα
µεταφερθεί στην επιλογή "Σε κίνδυνο". Οπότε, θα πρέπει να επιταχύνετε τις
διαδικασίες ώστε να φτάσετε στο κλείσιµο της.

∆) Εκπρόθεσµο: Αν παρέλθει η προθεσµία για τη σύσταση µίας εταιρείας, θα βρείτε
την υπόθεση σας στην επιλογή "Εκπρόθεσµο". Αυτό σηµαίνει ότι έχει ακυρωθεί η
διαδικασία και πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.

Ίδρυση Νέας Επιχείρησης
Στην κεντρική οθόνη και πατώντας την επιλογή "startCompany" - Έναρξη Υπόθεσης
(δεύτερη επιλογή στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης), γίνεται η έναρξη µίας
υπόθεσης. Οι υπόλοιπες επιλογές, προς το παρόν, δεν είναι σε λειτουργία, εκτός της
πέµπτης, Απόδοση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νοµικό Πρόσωπο (δείτε σχετικά ...) και της πρώτης,
ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ.

Αίτηµα διόρθωσης λάθους
Στην κεντρική οθόνη και πατώντας την επιλογή "ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ" (πρώτη
επιλογή στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης), έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε
αίτηµα διόρθωσης λάθους στην οµάδα υποστήριξης των ΥΜΣ. Αυτό σηµαίνει ότι αν
έχετε κάνει κάποιο λάθος στη διαδικασία σύστασης, µε το αίτηµα διόρθωσης λάθους
υπάρχει πιθανότητα να διορθωθεί (εφόσον εγκριθεί από την ΚΕΕΕ). 
Για οδηγίες δηµιουργίας και αποστολής αιτήµατος διόρθωσης λάθος, δείτε σχετικά ...

Αλλαγή Κωδικού
Στην κεντρική οθόνη του συστήµατος, υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να αλλάξετε
τον κωδικό µε τον οποίο εισέρχεστε στο σύστηµα. Η αλλαγή γίνεται µε την επιλογή
“Προτιµήσεις”. Επιλέξτε µε το ποντίκι ώστε να εµφανιστεί η φόρµα όπου θα αλλάξετε
τον κωδικό.
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Στο πεδίο “Κωδικός” διαγράφετε τον κωδικό που υπάρχει και πληκτρολογείτε τον νέο
κωδικό. Το ίδιο πραγµατοποιείτε και στο πεδίο “Επιβεβαίωση κωδικού”, γράφοντας τον
ίδιο κωδικό. Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Αποθήκευση” για να καταχωρηθεί η
αλλαγή.

Αποσύνδεση από το σύστηµα
Στην κεντρική οθόνη και για να κάνετε αποσύνδεση από το σύστηµα, επιλέξτε το
πλήκτρο “Αποσύνδεση” (βρίσκεται πάνω και δεξιά της κεντρικής οθόνης).
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Έλεγχος επωνυµίας & ΚΑ∆ πριν την Εκκίνηση Σύστασης

Στην κεντρική οθόνη, στο κάτω αριστερό τµήµα, υπάρχει η επιλογή "Έλεγχος
Επωνυµίας-ΚΑ∆" (µε κόκκινα γράµµατα). 

Με αυτή την επιλογή, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την επωνυµία της εταιρείας
πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύστασης. Επίσης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
έλεγχο ΚΑ∆ (Κωδικού Αριθµού ∆ραστηριότητας) για να διαπιστώσετε αν υπάγεται στην
ΥΜΣ. Αν, δηλαδή, µπορείτε να ιδρύσετε εταιρεία µε τον συγκεκριµένο ΚΑ∆ µέσω ΥΜΣ.

Κάνετε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος Επωνυµίας-ΚΑ∆" και εµφανίζεται η οθόνη
"Βοηθητικοί Έλεγχοι ΥΜΣ".
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Όπως φαίνεται στην οθόνη, υπάρχουν δύο καρτέλες, για τους δύο ελέγχους:

Α) Έλεγχος ∆ιαθεσιµότητας Στοιχείων Επωνυµίας στο ΓΕΜΗ
Β) Έλεγχος Εγκυρότητας ΚΑ∆
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Παράδειγµα Ελέγχου διαθεσιµότητας Στοιχείων Επωνυµίας

Παράδειγµα Ελέγχου ∆ιαθεσιµότητας Στοιχείων Επωνυµίας στο ΓΕΜΗ

Η αναζήτηση της επωνυµίας µπορεί να γίνει είτε σε όλα τα επιµελητήρια (προεπιλογή),
είτε σε ένα συγκεκριµένο (επιλογή από λίστα).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Επειδή η αναζήτηση δεν είναι αξιόπιστο να γίνει µε ολόκληρη την
επωνυµία, καλό θα είναι να κάνετε την αναζήτηση µε ένα µόνο µέρος της επωνυµίας,
δηλαδή µία χαρακτηριστική λέξη από την επωνυµία.

Αν η επωνυµία της εταιρείας είναι “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, µπορείτε να κάνετε την αναζήτηση µόνο µε τη
λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Με αυτόν τον τρόπο, θα βρείτε όλες τις επωνυµίες που περιέχουν
αυτή τη λέξη και θα γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια ίδια ή παρόµοια µε την επωνυµία
που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Έστω ότι κάνετε την αναζήτηση µε κάποια λέξη από την επωνυµία:

  Στο πεδίο "Επωνυµία" γράφετε τη λέξη µε την οποία θέλετε να κάνετε την
αναζήτηση. Στο παράδειγµά µας, τη λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

  Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Αναζήτηση” και µεταβαίνετε στην οθόνη
“Αποτελέσµατα ελέγχου”.
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Στο παράδειγµα µας εµφανίζονται είκοσι επτά (27) αποτελέσµατα, δηλαδή 27 εταιρείες
που στην επωνυµία τους περιέχεται η λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Υπάρχουν 2 πιθανές περιπτώσεις:

Να εµφανιστούν αποτελέσµατα, δηλαδή εταιρείες που περιέχουν τη
συγκεκριµένη λέξη στην επωνυµία τους. 

Να µην εµφανιστεί κανένα αποτέλεσµα, γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες µε αυτή
τη λέξη στην επωνυµία τους. 
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Παράδειγµα Ελέγχου Εγκυρότητας ΚΑ∆

Παράδειγµα Ελέγχου Εγκυρότητας ΚΑ∆

Η αναζήτηση του ΚΑ∆ (Κωδικού Αριθµού ∆ραστηριότητας) γίνεται κάνοντας κλικ στην
καρτέλα "Έλεγχος Εγκυρότητας ΚΑ∆".

  Στο πεδίο "∆ραστηριότητα" γράφετε τον αριθµό (χωρίς κενά και τελείες) µε τον
οποία θέλετε να κάνετε την αναζήτηση. Στο παράδειγµά µας, τον 42992200.
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Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Έλεγχος” και µεταβαίνετε στην οθόνη “Αποτελέσµατα
ελέγχου”.

Στο παράδειγµα µας, εµφανίζεται ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ µε την περιγραφή του και το
µήνυµα "Ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ υπάγεται στην ΥΜΣ".
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Υπάρχουν 3 πιθανές περιπτώσεις:

Να εµφανιστεί αποτέλεσµα µε το µήνυµα "Ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ υπάγεται στην
ΥΜΣ", οπότε µπορείτε να ιδρύσετε εταιρεία µε τον συγκεκριµένο ΚΑ∆ µέσω
ΥΜΣ.

Να εµφανιστεί αποτέλεσµα µε το µήνυµα "Ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ δεν υπάγεται
στην ΥΜΣ", οπότε δεν µπορείτε να ιδρύσετε εταιρεία µε τον συγκεκριµένο ΚΑ∆
µέσω ΥΜΣ. 

Να εµφανιστεί αποτέλεσµα µε το µήνυµα "Ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ δεν υπάρχει
στη λίστα δραστηριοτήτων", οπότε ίσως έχει γίνει κάποιο λάθος στην
καταγραφή του ΚΑ∆. Σε αυτή την περίπτωση, κάνετε κλικ στο πλήκτρο
"Επιστροφή" και κάνετε την αναζήτηση µε τον σωστό ΚΑ∆.
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Βήµα 1 - Εκκίνηση Σύστασης Εταιρείας

Στην  κεντρική  οθόνη  του  συστήµατος,  για  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  σύστασης  µίας
εταιρείας, κάνετε κλικ µε το ποντίκι πάνω στο δεύτερο κόκκινο βελάκι, startCompany
(Έναρξη υπόθεσης) (1). Επιλέγοντάς το εµφανίζεται δεξιά, στο κέντρο της οθόνης, το
πλήκτρο “Έναρξη Υπόθεσης” (2).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Έναρξη υπόθεσης” και συνεχίζετε µε την Επιλογή Νοµικής
Μορφής.
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Βήµα 2 - Επιλογή Νοµικής Μορφής
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ - Επιλέξτε το πλήκτρο “Άνοιγµα εφαρµογής” (δηλαδή, τα δύο κόκκινα µικρά τετράγωνα που
βρίσκονται δίπλα στο “Ανάθεση σε εµένα”) ώστε η υπόθεση-σύσταση της εταιρείας που έχετε ξεκινήσει να
εµφανίζεται σε πλήρη οθόνη. (Για να ανοίξει το περιβάλλον πλήρους οθόνης, πρέπει να επιτρέπονται τα
αναδυόµενα παράθυρα).

Στην οθόνη Επιλογή Νοµικής Μορφής, φαίνονται τα στοιχεία της ΥΜΣ (Υπηρεσίας µίας
Στάσης) και πιο κάτω γίνεται η επιλογή από λίστα του τύπου της νοµικής µορφής που
θα έχει η εταιρεία που θα συσταθεί. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην παρούσα έκδοση του συστήµατος δεν εµφανίζεται ο έλεγχος
ασφαλιστικών ενηµεροτήτων. Πραγµατοποιήθηκε τεχνική προσαρµογή όσον αφορά την µη
υποχρέωση λήψης ασφαλιστικών ενηµεροτήτων κατά τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ
222/Α/12-11-2012, Άρθρο 1, Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η1). Επιπλέον, παράγεται
αυτόµατα το έντυπο αναγγελίας προς τον ΟΑΕΕ για όλες τις νοµικές µορφές. δείτε σχετικά ...

Η λίστα περιέχει τις εξής νοµικές µορφές: 

 Οµόρρυθµη εταιρεία
 Ετερόρρυθµη εταιρεία
 Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
 Ανώνυµη εταιρεία

Αν η νοµική µορφή της εταιρείας που θα επιλέξετε είναι ΕΕ, ΟΕ ή ΙΚΕ πρέπει να
τσεκάρετε και το κουτάκι που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

Για να συνεχίσετε, επιλέγετε το πλήκτρο "Συνέχεια" και µεταβαίνετε στην οθόνη
"Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Επιλογής ΚΑ∆ Νοµικού Προσώπου".

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ - Μπορείτε επίσης, αν επιθυµείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ, δηλαδή την απόφαση σχετικά µε τη
λειτουργία των υπηρεσιών µίας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών, καθώς και τα παραρτήµατα αυτής, στα
οποία περιέχονται τα υποδείγµατα που χρειάζονται σε όλη τη διαδικασία. Αυτά τα αρχεία φαίνονται στην

οθόνη µε µπλε υπογραµµισµένα γράµµατα. Κάνετε κλικ πάνω σε αυτά και τα αποθηκεύετε.
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Βήµα 3 - Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Επιλογής ΚΑ∆ Νοµικού
Προσώπου

Από την οθόνη "Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Επιλογής ΚΑ∆ Νοµικού Προσώπου" και έπειτα θα
ορίσετε τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) της εταιρείας.

Στην παραπάνω οθόνη, το σύστηµα σας ενηµερώνει ότι οι ΚΑ∆ που δεν υπάγονται στις
αρµοδιότητες της ΥΜΣ έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα. Οπότε αν διαπιστώσετε ότι ο ΚΑ∆
που θέλετε να ορίσετε δεν υπάρχει στη λίστα, θα πρέπει να ενηµερώσετε τον
εκπρόσωπο ή τους ιδρυτές ότι η εταιρεία δεν µπορεί να ιδρυθεί µέσω ΥΜΣ και θα
πρέπει να τερµατίσετε τη διαδικασία. Υπάρχει διαφοροποίηση για τη σύσταση ΙΚΕ,
όπου επιτρέπεται η επιλογή οποιουδήποτε ΚΑ∆ από τη λίστα δραστηριοτήτων.
Σε περίπτωση που υπάρχει ο ΚΑ∆ που θέλετε να ορίσετε, συνεχίζετε κανονικά τη
διαδικασία. Οι δραστηριότητες που θα οριστούν σε αυτό το βήµα, θα είναι αργότερα
διαθέσιµες (κατά τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ στην εταιρεία) για οποιαδήποτε αλλαγή.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθεί ο ορισµός δραστηριοτήτων µε την οθόνη “Περιορισµός Λίστας
∆ραστηριοτήτων”.
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Στο πεδίο “Φίλτρο Αναζήτησης ∆ραστηριοτήτων” συµπληρώνετε είτε τον Κωδικό
Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), είτε κάποια λέξη από την περιγραφή της
δραστηριότητας για να περιοριστεί η λίστα των δραστηριοτήτων.

Θα πρέπει να οριστεί οπωσδήποτε µία κύρια δραστηριότητα και πολλές δευτερεύουσες
ή βοηθητικές, αν υπάρχουν.

Στο παράδειγµα µας, στο πεδίο “Φίλτρο Αναζήτησης ∆ραστηριοτήτων”
πληκτρολογούµε τα γράµµατα “ΤΡΟΦΙΜ”, έτσι ώστε να εµφανιστούν µόνο οι
δραστηριότητες που περιέχουν αυτά τα γράµµατα.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Φιλτράρισµα ∆ραστηριοτήτων” και ακολουθεί η οθόνη
“Επιλογή ∆ραστηριότητας”.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν στην παραπάνω οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα: "Ο κωδικός
δραστηριότητας "Χ" (όπου Χ ο ΚΑ∆) ανήκει στους ΚΑ∆ που δεν εµπίπτουν
στην ΥΜΣ", ΜΟΝΟ τότε θα πρέπει να κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η επιχείρηση δεν µπορεί να ιδρυθεί µέσω ΥΜΣ" (3). δείτε σχετικά ...

Σε αυτή την οθόνη, στο πεδίο “∆ραστηριότητες” εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης βάσει του φίλτρου που είχαµε εισάγει στην προηγούµενη οθόνη. ∆ηλαδή,
εµφανίζονται οι δραστηριότητες που περιέχουν τα γράµµατα “ΤΡΟΦΙΜ”.

Στο πεδίο “∆ραστηριότητες” επιλέγετε από τη λίστα που έχει προκύψει τη
δραστηριότητα που θέλετε.

Στο πεδίο “Είδος” επιλέγετε από λίστα το είδος της δραστηριότητας:

o Κύρια

o ∆ευτερεύουσα

o Βοηθητική

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη ∆ραστηριότητας” (1) για να προσθέσετε
τη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει. Με το πλήκτρο “Επιστροφή και Αλλαγή
Φίλτρου” (2) µπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη και να
αλλάξετε το φίλτρο για την αναζήτηση.

Στο παράδειγµά µας, επιλέγουµε σαν είδος “ΚΥΡΙΑ” και την προσθέτουµε.

Ακολουθεί η οθόνη “∆ιαχείριση ∆ραστηριοτήτων”.
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Σε αυτή την οθόνη εµφανίζονται οι δραστηριότητες που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Στο παράδειγµά µας, έχουµε προσθέσει µία κύρια δραστηριότητα. Στον πίνακα µε τις
δραστηριότητες φαίνεται ο Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας “47992000” και το είδος
“1”, όπου 1 σηµαίνει ότι η δραστηριότητα είναι κύρια.

Για να διορθώσετε κάποια δραστηριότητα, αν έχετε κάνει λάθος, θα πρέπει να την
διαγράψετε και να την εισάγετε ξανά.

Επιλέγετε από το πεδίο “Να διαγραφεί η δραστηριότητα” (1α), πατώντας το
βελάκι, τη δραστηριότητα που θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο “∆ιαγραφή
της επιλεγµένης δραστηριότητας” (1β).

 Για να την εισάγετε ξανά επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη Νέας
∆ραστηριότητας (2). Οπότε µεταβαίνετε στην οθόνη περιορισµού λίστας
δραστηριοτήτων για να εισάγετε ξανά φίλτρο.

Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη της δραστηριότητας και συνεχίσετε, θα
επιστρέψετε στην οθόνη διαχείρισης, την οθόνη που βλέπετε παραπάνω.

Αν δεν επιθυµείτε να εισάγετε νέα δραστηριότητα, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο
“Τέλος, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή ∆ραστηριοτήτων” (3).

Στο παράδειγµά µας, θα προσθέσουµε και µία δευτερεύουσα δραστηριότητα
χρησιµοποιώντας σαν φίλτρο τον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆).

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη Νέας ∆ραστηριότητας”, µεταβαίνουµε στην
οθόνη περιορισµού λίστας δραστηριοτήτων. Στο πεδίο του φίλτρου εισάγουµε τον ΚΑ∆,
π.χ. 47992300.
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Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο “Φιλτράρισµα ∆ραστηριοτήτων” και µεταβαίνουµε στην
οθόνη “Επιλογή ∆ραστηριότητας”.

Στο πεδίο “∆ραστηριότητες” ελέγχουµε ότι η δραστηριότητα που έχει προκύψει
από την αναζήτηση είναι αυτή που επιθυµούµε.

Στο πεδίο “Είδος” επιλέγουµε, πατώντας το βελάκι, “∆ΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ”.

Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη ∆ραστηριότητας”.

Οπότε µεταφερόµαστε ξανά στην οθόνη διαχείρισης δραστηριοτήτων.
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Παρατηρούµε ότι στον πίνακα δραστηριοτήτων έχει προστεθεί µία ακόµα
δραστηριότητα µε ΚΑ∆ 47992300 και είδος “2”, όπου 2 σηµαίνει ότι η δραστηριότητα
είναι δευτερεύουσα.

Αν θέλουµε να προσθέσουµε και άλλη δραστηριότητα επιλέγουµε “Προσθήκη Νέας
∆ραστηριότητας” (1), διαφορετικά “Τέλος, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή
∆ραστηριοτήτων” (2).

Ακολουθεί η οθόνη "Επιλογή".
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Στην οθόνη εµφανίζονται οι δραστηριότητες που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Υπάρχουν δύο επιλογές (δύο πλήκτρα):

 "ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Οι δραστηριότητες της επιχείρησης ορίστηκαν µε επιτυχία" (1): Αν
οι δραστηριότητες έχουν οριστεί επιτυχώς. Οπότε θα προχωρήσετε στην κυρίως
διαδικασία ίδρυσης, όπου συνεχίζετε µε την οθόνη "Νοµική µορφή κατά ΓΓΠΣ".

 "ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η επιχείρηση δεν µπορεί να ιδρυθεί µέσω ΥΜΣ"
(2): Αν κάποιες από τις δραστηριότητες δεν µπορούν να οριστούν. Οπότε θα
τερµατίσετε την υπόθεση.
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ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η επιχείρηση δεν µπορεί να ιδρυθεί
µέσω ΥΜΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η επιχείρηση δεν µπορεί να ιδρυθεί µέσω
ΥΜΣ

Σε περίπτωση που ο κωδικός δραστηριότητας ανήκει στους απαγορευµένους ΚΑ∆ για
την ΥΜΣ, το σύστηµα εµφανίζει ανάλογο µήνυµα.

Όταν το σύστηµα εµφανίζει το µήνυµα που φαίνεται στην παραπάνω οθόνη, σηµαίνει
ότι ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ δεν υπάρχει στη λίστα δραστηριοτήτων (δεν υπάγεται στις
αρµοδιότητες της ΥΜΣ), οπότε η εταιρεία δεν µπορεί να ιδρυθεί µέσω ΥΜΣ και θα
πρέπει να τερµατίσετε τη διαδικασία. 
Αυτό πραγµατοποιείται, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η
επιχείρηση δεν µπορεί να ιδρυθεί µέσω ΥΜΣ". Ακολουθεί η παρακάτω οθόνη.

Η υπόθεση που έχει τερµατιστεί είναι στις υποθέσεις σας. δείτε σχετικά ...
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Βήµα 4 - Νοµική Μορφή κατά ΓΓΠΣ

Στην οθόνη της Νοµικής Μορφής κατά ΓΓΠΣ, επιλέγετε τη νοµική µορφή της εταιρείας
για τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Ουσιαστικά, επιλέγετε
την υποκατηγορία της νοµικής µορφής που είχατε επιλέξει αρχικά.

Στο πεδίο “Προσδιορίστε την νοµική µορφή κατά ΓΓΠΣ” κάνετε κλικ στο βελάκι και
επιλέγετε από λίστα τη νοµική µορφή κατά ΓΓΠΣ.

Οι λίστες είναι οι ακόλουθες:

· Για Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης:

Α) ΕΠΕ
Β) ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

· Για Ανώνυµη Εταιρεία:
                

Α) ΑΕ
Β) ΑΕ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
Γ) ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

· Για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

Α) ΙΚΕ
Β) ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

· Για Οµόρρυθµη Εταιρεία: ΟΕ

· Για Ετερόρρυθµη Εταιρεία:

Α) ΕΕ
Β) ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Θα ακολουθήσει  η οθόνη “Στοιχεία Υπογράφοντα / Υπευθύνου Επικοινωνίας
Εταιρείας”.
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Βήµα 5 - Στοιχεία Υπογράφοντα / Υπευθύνου
Επικοινωνίας Εταιρείας

Στην οθόνη “Στοιχεία Υπογράφοντα / Υπευθύνου Επικοινωνίας Εταιρείας”,
συµπληρώνετε τα στοιχεία του εκπροσώπου της εταιρείας, δηλαδή εκείνου που έχει
οριστεί µε το υπόδειγµα 1 ή 5 του παραρτήµατος Ι. 
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Ακολουθούν παρατηρήσεις που αφορούν τη συµπλήρωση των πεδίων της οθόνης:

Συµπληρώνετε τα στοιχεία σε κάθε πεδίο µε κεφαλαία γράµµατα. 

Τα πεδία που έχουν δεξιά ένα κόκκινο αστεράκι είναι υποχρεωτικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο “ΑΦΜ” δεν έχει κόκκινο αστεράκι, αλλά είναι
απαραίτητο για τη διαδικασία που ακολουθεί. ∆εν θα συµπληρωθεί µόνο σε
περίπτωση που κάποιος ιδρυτής (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) δεν έχει ΑΦΜ
και θα αποδοθεί από την ΥΜΣ µέσω συστήµατος.
Αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να συµµετέχει ως
ιδρυτής/µέτοχος σε ελληνική ΑΕ χωρίς να είναι µέλος του πρώτου ∆Σ της
νέας εταιρείας, δεν είναι υπόχρεος απόκτησης ΑΦΜ.

Ορισµένα πεδία, συµπληρώνονται µε επιλογή από λίστα. Τα πεδία αυτά είναι:

o ∆ΟΥ

o Νοµός (σύµφωνα µε διοικητική διαίρεση Καποδίστρια)

o ∆ήµος (σύµφωνα µε διοικητική διαίρεση Καποδίστρια)

o Υπηκοότητα

o Ιθαγένεια

o Ενεργών ως: Νόµιµος Εκπρόσωπος, Αντιπρόσωπος, Πληρεξούσιος

o ∆υνάµει της προσκοµιζόµενης: Εξουσιοδότησης, Συµβολαιογραφικού

πληρεξουσίου

o Ιδιότητα µέλους:

 Άλλο, Ατοµικό Μέλος, ∆ιαχειριστής, ∆/ντής Υποκαταστήµατος, Μέλος
& ∆ιαχειριστής (σε περίπτωση ΕΠΕ)

 Α Αντιπρόεδρος, Άλλο, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος,
Αντιπρόεδρος, Αντιπρόεδρος ∆ιευθ. Συµβ., κλπ. (σε περίπτωση ΑΕ)

 Άλλο, Αντίκλητος, Γραµµατέας, ∆ιαχειριστής, ∆/ντής
Υποκαταστήµατος, Μέλος, Μέλος & ∆ιαχειριστής (σε περίπτωση ΙΚΕ)

 Άλλο, Μέλος & ∆ιαχειριστής, Οµόρρυθµο Μέλος (σε περίπτωση ΟΕ)

 Άλλο, Ετερόρρυθµο Μέλος, Οµόρρυθµο Μέλος (σε περίπτωση ΕΕ)

o Είδος Μέλους (ΓΓΠΣ): Κενή επιλογή, Ο.Μ. (Αν ΟΕ ή ΕΕ), Ε.Μ. (Αν ΕΕ), Μέλος (Αν

ΑΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ)

Στο πεδίο “µε στοιχεία” συµπληρώνετε: την ηµεροµηνία σε περίπτωση που υπάρχει
εξουσιοδότηση (Ι-1 ή Ι-5) ή τον αριθµό του πληρεξουσίου και την ηµεροµηνία σε
περίπτωση που υπάρχει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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Αν ο εκπρόσωπος είναι και ιδρυτής, τσεκάρετε το κουτάκι “Ο εκπρόσωπος είναι και
ένας εκ των ιδρυτών” και συµπληρώνετε το ποσοστό του στο πεδίο “Συνολική
συµµετοχή στην επιχείρηση”. Αν δεν είναι ιδρυτής δεν τσεκάρετε το κουτάκι και δεν
συµπληρώνετε ποσοστό.

Σε περίπτωση σύστασης ΑΕ, αν ο ιδρυτής είναι µέλος ∆Σ, τσεκάρετε το κουτάκι
“Μέλος ∆Σ (αν ΑΕ)”.

Αν ο ιδρυτής είναι αλλοδαπό ΦΠ, τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι.

Σε περίπτωση σύστασης ΙΚΕ, συµπληρώνετε τα πεδία που αναφέρονται σε
"Συµµετοχή εταίρου ΦΠ στις εισφορές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας". Εκτός
αν ο εταίρος δεν συµµετέχει σε κάποια από τις εισφορές, οπότε τα αφήνετε κενά.

Οι αριθµοί τηλεφώνων θα πρέπει να είναι δεκαψήφιοι και να µην περιέχουν κενό ή
παύλα. Π.χ. 2104585965. Οι ηµεροµηνίες θα πρέπει να συµπληρώνονται µε τη
µορφή µµ/µµ/εεεε. Π.χ. 12/05/1985.

Καλό θα είναι, ειδικά σε περίπτωση ιδρυτών, να συµπληρώνετε όσα περισσότερα
στοιχεία µπορείτε και όχι µόνο τα υποχρεωτικά. ∆ηλαδή, ακόµα και ΑΜΚΑ, Φορέα
ασφάλισης, Πρώτο έτος ασφάλισης, έστω και αν δεν είναι υποχρεωτικά.

Αφού συµπληρώσετε τα στοιχεία, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” για να
µεταβείτε στην οθόνη “Έλεγχος ΑΦΜ εκπροσώπου”.
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Βήµα 6 - Έλεγχος ΑΦΜ εκπροσώπου

Στην οθόνη “Έλεγχος ΑΦΜ εκπροσώπου”, εµφανίζεται το όνοµα που βρέθηκε στη βάση
της ΓΓΠΣ και που είναι κάτοχος του ΑΦΜ που είχατε συµπληρώσει στην προηγούµενη
καρτέλα στοιχείων.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Επαλήθευση Στοιχείων Εκπροσώπου”.

Αν στην οθόνη συµπλήρωσης στοιχείων του ιδρυτή δεν συµπληρώσετε το πεδίο
“ΑΦΜ”, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Το σύστηµα σας ενηµερώνει ότι δεν έχετε ορίσει ΑΦΜ για τον ιδρυτή και ότι θα το
εισάγετε αργότερα, όταν αποκτήσει.

Ο ιδρυτής αποκτά ΑΦΜ µέσω της ΥΜΣ. ∆ηλαδή η διαδικασία γίνεται στο σύστηµα από
τον/ την συµβολαιογράφο µετά την προέγκριση στο ΓΕΜΗ και πριν το στάδιο της
φορολογικής ενηµερότητας. δείτε σχετικά ...

Ακολουθεί η οθόνη “Σύγκριση Στοιχείων”.
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Βήµα 7 - Σύγκριση Στοιχείων

Στην πρώτη γραµµή της οθόνης "Σύγκριση Στοιχείων", βλέπετε τα Στοιχεία
Εκπροσώπου, δηλαδή ό,τι είχατε συµπληρώσει στην καρτέλα στοιχείων. Ενώ, στη
δεύτερη γραµµή βλέπετε τα Στοιχεία ΑΦΜ, δηλαδή το πρόσωπο που υπάρχει στη βάση
της ΓΓΠΣ µε το συγκεκριµένο ΑΦΜ.

Αν τα στοιχεία εκπροσώπου συµφωνούν µε τα στοιχεία ΑΦΜ, δηλαδή αν το πρόσωπο
είναι το ίδιο και στην πρώτη και στη δεύτερη γραµµή, θα επιλέξετε το πλήκτρο
“Σύµφωνα” (1).

  Αν δεν συµφωνούν, θα επιλέξετε το πλήκτρο “∆ιαφορετικά” (2) και το σύστηµα θα
επιστρέψει στην οθόνη που συµπληρώσατε τα στοιχεία του προσώπου, ώστε να
διορθώσετε το ΑΦΜ ή το όνοµα σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος.

Μετά την επιλογή “Σύµφωνα” συνεχίζετε µε την οθόνη “Επιλογή Εισαγωγής Ιδρυτή”.
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Βήµα 8 - Επιλογή Εισαγωγής Ιδρυτή

Στην οθόνη "Επιλογή Εισαγωγής Ιδρυτή" και ανάλογα µε την περίπτωση, επιλέγετε ένα
από τα τρία πλήκτρα:  

Εισαγωγή ιδρυτή ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (1): Αν θέλετε να εισάγετε κάποιο
φυσικό πρόσωπο σαν ιδρυτή. Οπότε θα µεταβείτε σε οθόνη συµπλήρωσης
στοιχείων για τον ιδρυτή.

Εισαγωγή ιδρυτή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (2): Αν θέλετε να εισάγετε κάποιο
νοµικό πρόσωπο σαν ιδρυτή. Οπότε θα µεταβείτε σε οθόνη συµπλήρωσης
στοιχείων για τον ιδρυτή.

∆εν θα εισαχθεί άλλος ιδρυτής (3): Αν έχετε εισάγει τον εκπρόσωπο σαν ιδρυτή
και µε ποσοστό 100%, οπότε δεν υπάρχει άλλος ιδρυτής (έχει συµπληρωθεί το
ποσοστό).

Μετά την επιλογή “∆εν θα εισαχθεί άλλος ιδρυτής” εµφανίζεται η οθόνη “Επιβεβαίωση
Στοιχείων Ιδρυτών”.
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Βήµα 9 - Επιβεβαίωση Στοιχείων Ιδρυτών

Στην οθόνη "Επιβεβαίωση Στοιχείων Ιδρυτών", βλέπετε όσους ιδρυτές έχετε εισάγει.
Πρώτα εµφανίζονται τα φυσικά πρόσωπα και από κάτω τα νοµικά πρόσωπα. Κάθε
γραµµή είναι και ένας ιδρυτής. Μετακινώντας την µπάρα προς τα δεξιά (1), βλέπετε
όλα τα στοιχεία που έχετε συµπληρώσει για το συγκεκριµένο πρόσωπο.

∆ιαβάζοντας τη σηµείωση κάτω δεξιά, καταλαβαίνετε ότι πατώντας συνέχεια δεν έχετε
τη δυνατότητα να αλλάξετε τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. ∆ηλαδή, είναι η τελευταία
οθόνη στην οποία έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε τα στοιχεία των ιδρυτών. Αυτό
µπορεί να γίνει επιλέγοντας ένα από τα δύο πλήκτρα:

Μετάβαση στην οθόνη διόρθωσης των ιδρυτών ΦΠ (2α), για να διορθώσετε τα
στοιχεία των φυσικών προσώπων

Μετάβαση στην οθόνη διόρθωσης των ιδρυτών ΝΠ (2β), για να διορθώσετε τα
στοιχεία των νοµικών προσώπων

Κάνοντας κλικ σε µία από τις παραπάνω επιλογές, εµφανίζεται η οθόνη “∆ιαχείριση
Φυσικού Προσώπου” για φυσικά πρόσωπα ή η οθόνη “∆ιαχείριση Νοµικού Προσώπου”
για νοµικά πρόσωπα.
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 Για να διαγράψετε τον ιδρυτή, επιλέγετε από το πεδίο “Να διαγραφεί ο
ιδρυτής”, πατώντας το βελάκι (1α), τον ιδρυτή που θέλετε και κάνετε κλικ στο
πλήκτρο “∆ιαγραφή ΦΠ” (1β) ή αντίστοιχα “∆ιαγραφή ΝΠ” για νοµικό
πρόσωπο.

 Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία του ιδρυτή, επιλέγετε από το πεδίο “Να
τροποποιηθεί ο ιδρυτής”, πατώντας το βελάκι (2α), τον ιδρυτή που θέλετε και
κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Τροποποίηση ΦΠ” (2β) ή αντίστοιχα “Τροποποίηση
ΝΠ” για νοµικό πρόσωπο. Έτσι, επιστρέφετε στην οθόνη εισαγωγής στοιχείων,
η οποία είναι συµπληρωµένη από πριν, για να τροποποιήσετε τα στοιχεία που
επιθυµείτε.

 Για να εισάγετε νέο ιδρυτή, επιλέγετε το πλήκτρο “Εισαγωγή νέου µετόχου/
ιδρυτή ΦΠ” (3) ή αντίστοιχα “Εισαγωγή νέου µετόχου/ ιδρυτή ΝΠ” για νοµικό
πρόσωπο. Οπότε µεταβαίνετε στην οθόνη συµπλήρωσης στοιχείων του ιδρυτή.

Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω ενέργειες και συνεχίσετε, θα επιστρέψετε
στην οθόνη διαχείρισης, την οθόνη που βλέπετε παραπάνω.

Αν δεν επιθυµείτε να εισάγετε νέο µέτοχο, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Τέλος,
ολοκληρώθηκε η εισαγωγή ιδρυτών ΦΠ” (4) ή αντίστοιχα “Τέλος,
ολοκληρώθηκε η εισαγωγή ιδρυτών ΝΠ” για νοµικό πρόσωπο.

Αν η οθόνη διαχείρισης ήταν για φυσικά πρόσωπα, µετά το πλήκτρο “Τέλος,
ολοκληρώθηκε η εισαγωγή ιδρυτών ΦΠ” µεταβαίνετε στην οθόνη “Θα εισαχθούν
Νοµικά Πρόσωπα ως Ιδρυτές;”.
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Στη συγκεκριµένη οθόνη έχετε δύο επιλογές:

Στη συνέχεια θα δηλώσω Νοµικά Πρόσωπα ως Ιδρυτές (1): οπότε εµφανίζεται
η οθόνη “∆ιαχείριση Νοµικού Προσώπου” (αντίστοιχη µε αυτή του Φυσικού
Προσώπου που είδαµε παραπάνω).

∆εν υπάρχουν νοµικά πρόσωπα στους Ιδρυτές (2): οπότε εµφανίζεται η οθόνη 
“Επιβεβαίωση Στοιχείων Ιδρυτών”.

Σε αυτή την οθόνη, προσέξτε τη σηµείωση κάτω δεξιά: ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν πατήσετε
“Συµφωνώ” δεν θα υπάρχει στην συνέχεια δυνατότητα αλλαγής των φυσικών και
νοµικών προσώπων.
Εφόσον ελέγξετε ότι έχετε εισάγει όλους τους ιδρυτές και ότι τα στοιχεία τους είναι
σωστά (µετακινώντας τη µπάρα προς τα δεξιά), θα επιλέξετε το πλήκτρο “Συµφωνώ µε
τα στοιχεία ιδρυτών, συνέχεια”.
Θα ακολουθήσει η οθόνη “Προετοιµασία αίτησης”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που κάποια µέλη της "υπό σύσταση" εταιρείας δε διαθέτουν
ΑΦΜ, τότε: 
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 για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (εκτός των ιδρυτών/µετόχων
που δεν είναι µέλη ∆Σ σε υπό σύσταση ΑΕ, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι
απόκτησης ΑΦΜ), ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΦΠ

 για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα (εκτός των ιδρυτών/µετόχων που δεν είναι
µέλη ∆Σ σε υπό σύσταση ΑΕ, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι απόκτησης ΑΦΜ),
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΦΜ
ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ ΝΠ
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Βήµα 10 - Προετοιµασία αίτησης

Στην οθόνη “Προετοιµασία αίτησης”:

Επιλέγετε από λίστα το επιµελητήριο στο οποίο θα εγγραφεί η εταιρεία.

Αναγράφετε στο πεδίο “Επιθυµητή Επωνυµία” την επωνυµία της εταιρείας και
στο πεδίο “µε λατινικούς χαρακτήρες” την επωνυµία είτε µε απόδοση σε
λατινικούς χαρακτήρες, είτε αν υπάρχει στο καταστατικό, µε απόδοση στην
αγγλική γλώσσα.

Αναγράφετε στο πεδίο “Επιθυµητός ∆ιακριτικός Τίτλος” τον διακριτικό τίτλο της
εταιρείας και στο πεδίο “µε λατινικούς χαρακτήρες” τον διακριτικό τίτλο είτε µε
απόδοση σε λατινικούς χαρακτήρες, είτε αν υπάρχει στο καταστατικό, µε
απόδοση στην αγγλική γλώσσα.

Στο πεδίο “Κεφάλαιο Εταιρείας σε Ευρώ”, συµπληρώνετε το ποσό του
κεφαλαίου. Π.χ. 6000 (αν είναι ακέραιος αριθµός) ή 6000.95 (αν είναι
δεκαδικός, µε τελεία όχι µε κόµµα).

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση σύστασης ΙΚΕ το κεφάλαιο ταυτίζεται µε τις
κεφαλαιακές εισφορές.

Επιλέγετε από λίστα τη ∆ΟΥ που θα ανήκει η εταιρεία που θα συσταθεί.

Συµπληρώνετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που θα επιστραφούν
τα χρήµατα, εκτός του Γραµµατίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, σε περίπτωση
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ακύρωσης της διαδικασίας. Ο λογαριασµός αυτός έχει συµπληρωθεί από τους
ιδρυτές στο Ι-1 (αν υπάρχει) και στο Ι-4 (την εντολή προς τον/ την
συµβολαιογράφο).

 Στο πεδίο “Τράπεζα” επιλέγετε την τράπεζα από λίστα.
 Στο πεδίο "IBAN Λογαριασµού" συµπληρώνετε το ΙΒΑΝ

πληκτρολογώντας GR και στη συνέχεια, χωρίς κενό, τον αριθµό
(πρέπει να είναι 25 ψηφία). Π.χ.
GR1234567890123456789012345.

Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και ακολουθεί η οθόνη της Εξουσιοδότησης
(για τον εκπρόσωπο της εταιρείας).
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Βήµα 11 - Εξουσιοδότηση

Η οθόνη της εξουσιοδότησης αναφέρεται στην εξουσιοδότηση που γίνεται από τους
ιδρυτές προς τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο εκπρόσωπος έχει την υποχρέωση να
επικοινωνεί µε την ΥΜΣ, να υποβάλλει σε αυτήν όλα τα απαιτούµενα έγγραφα για τη
σύσταση της εταιρείας και να δίνει διευκρινίσεις για όσα θέµατα προκύψουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  -  Σε  µονοπρόσωπη  εταιρεία,  στην  οποία  ο  εκπρόσωπος  είναι  και  ο  ιδρυτής,  η
οθόνη της εξουσιοδότησης δεν εµφανίζεται στο σύστηµα.

Τα υποδείγµατα µε τα οποία γίνεται η εξουσιοδότηση είναι το Ι-1 ή το Ι-5. Το Ι-1
πρέπει να είναι θεωρηµένο µε το γνήσιο της υπογραφής, γιατί οι ιδρυτές δεν είναι
παρόντες στη σύσταση, ενώ στο Ι-5 είναι παρόντες και επειδή γίνεται ενώπιον
συµβολαιογράφου δεν χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής.

Στο πεδίο “Υπογεγραµµένη Εξουσιοδότηση” είναι υποχρεωτικό να ανεβάσετε την
εξουσιοδότηση, δηλαδή το Ι-1 ή το Ι-5, αφού έχει υπογραφεί. Για να ανεβάσετε τα
έγγραφα, θα πρέπει προηγουµένως να τα έχετε σκανάρει.

Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου και ανεβάσµατος των υποδειγµάτων:

Άνοιγµα και έλεγχος υποδείγµατος 

Στις περισσότερες οθόνες του συστήµατος υπάρχουν υποδείγµατα εγγράφων, τα οποία
είναι συµπληρωµένα µε τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα από τον/ την
συµβολαιογράφο. Η διαδικασία διαχείρισης των υποδειγµάτων είναι όµοια σε όλες τις
οθόνες του συστήµατος.  

Στην οθόνη της Εξουσιοδότησης, υπάρχει συµπληρωµένο το υπόδειγµα της
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εξουσιοδότησης (Ι-1 ή Ι-5) (µε υπογραµµισµένα γράµµατα), το οποίο µπορείτε να
ανοίξετε, να ελέγξετε και να διορθώσετε ό, τι επιθυµείτε. Για παράδειγµα:

Κάνετε κλικ στο “eksousiodotiseis.zip” (1) ώστε να ανοίξει το παράθυρο "Άνοιγµα
eksousiodotiseis.zip" (2). Οι επιλογές του παραθύρου, είναι:

o “Άνοιγµα µε” ώστε να ανοίξετε και να ελέγξετε το υπόδειγµα

o “Αποθήκευση αρχείου” ώστε να αποθηκεύσετε το υπόδειγµα

Επιλέγετε “Άνοιγµα µε” ώστε να ανοίξετε το αρχείο. Το αρχείο εµφανίζεται σε µορφή
word και µπορείτε να το επεξεργαστείτε.
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Ελέγχετε το υπόδειγµα, κάνετε τυχόν διορθώσεις, το εκτυπώνετε και το υπογράφουν
οι ιδρυτές.

Κάνετε κλικ στην επιλογή "διαγραφή" (3), ώστε να διαγράψετε το συµπληρωµένο
υπόδειγµα του συστήµατος, για να ανεβάσετε το σκαναρισµένο µε την υπογραφή.

∆ιαδικασία ανεβάσµατος στο σύστηµα

Στις περισσότερες οθόνες του συστήµατος υπάρχουν υποδείγµατα εγγράφων τα οποία,
αφού ελέγξετε και υπογραφούν, πρέπει να τα ανεβάσετε στο σύστηµα. Η διαδικασία
ανεβάσµατος ενός συµπληρωµένου και υπογεγραµµένου εγγράφου είναι όµοια σε όλες
τις οθόνες του συστήµατος.  

Στο  πεδίο  “Υπογεγραµµένη  Εξουσιοδότηση”  είναι  υποχρεωτικό  να  ανεβάσετε  την
εξουσιοδότηση, δηλαδή το Ι-1 ή το Ι-5.

Σκανάρετε το έντυπο Ι-5 που είχατε δηµιουργήσει προηγουµένως και το
αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας σε µορφή pdf. Μετά το σκανάρισµα πρέπει να
µετονοµάζετε το σκαναρισµένο αρχείο ώστε να γνωρίζετε σε τι αφορά - στο
παράδειγµα µας, Ι-5.pdf. Η αποθήκευση του σκαναρισµένου αρχείου καλό θα είναι
να γίνει σε φάκελο που προηγουµένως έχετε δηµιουργήσει και αφορά τη
συγκεκριµένη εταιρεία. 



88 Γ.Ε.ΜΗ.

© 2013 B-logica

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Αναζήτηση” (1) και ψάχνετε το σκαναρισµένο Ι-5 στο
φάκελο που το έχετε αποθηκεύσει. 

Κάνετε κλικ πάνω στο αρχείο (2) και επιλέγετε “Άνοιγµα” (3).
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Στη συνέχεια, το πεδίο “Υπογεγραµµένη Εξουσιοδότηση” συµπληρώνεται αυτόµατα
µε την διαδροµή και το όνοµα αποθήκευσης του pdf αρχείου.

Κάνετε κλικ στη λέξη “ανέβασµα” για να ανεβάσετε το αρχείο στο σύστηµα.
Πατώντας ανέβασµα θα δείτε µία µπάρα να κινείται. ∆είχνει ότι φορτώνει το αρχείο.
Όταν σταµατήσει η µπάρα, θα έχει ανέβει το αρχείο στο σύστηµα. 

Μπορείτε να δείτε το αρχείο που έχετε ανεβάσει κάνοντας κλικ επάνω για να το
ανοίξετε. 
Αν επιθυµείτε να αλλάξετε το αρχείο που έχετε ανεβάσει (γιατί µπορεί να έχετε κάνει
λάθος), κάνετε κλικ στη λέξη "τροποποίηση" ή "διαγραφή" και ξεκινάτε τη διαδικασία
ανεβάσµατος από την αρχή.

Στο κάτω µέρος της οθόνης και για να επιβεβαιώσετε ότι έγιναν όσα ζητούνται
σχετικά µε την εξουσιοδότηση, τσεκάρετε το κουτάκι “Υπογράφηκε η δήλωση
εκπροσώπου και επισυνάφθηκε παραπάνω”. Το τσεκάρισµα είναι υποχρεωτικό ώστε
να συνεχίσετε. 

Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Υπογράφηκε και υποβλήθηκε η εξουσιοδότηση,
συνέχεια”. 

Ακολουθεί η οθόνη “Προσκοµιζόµενα Έγγραφα για την σύσταση της εταιρείας”.
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Βήµα 12 - Προσκοµιζόµενα Έγγραφα για την σύσταση
της εταιρείας

Στην οθόνη "Προσκοµιζόµενα Έγγραφα για την σύσταση της εταιρείας", γίνεται
έλεγχος από τον/ την συµβολαιογράφο για την πληρότητα των εγγράφων που
χρειάζονται για τη διαδικασία της σύστασης. 

Τα έγγραφα περιλαµβάνονται στο αρχείο “Κατάλογος Εγγράφων βάσει ΚΥΑ”. Πατώντας
επάνω στα µπλε υπογραµµισµένα γράµµατα µπορείτε να ανοίξετε το αρχείο. Ο
κατάλογος περιλαµβάνει 30 έγγραφα από τα οποία  άλλα απαιτούνται και άλλα όχι.
Αυτό αποφασίζεται από τον/ την συµβολαιογράφο. Αν κάποιο έγγραφο δεν έχει
προσκοµιστεί από τους ιδρυτές, δίνεται από τον/την συµβολαιογράφο προθεσµία 10
εργάσιµων ηµερών (όπως φαίνεται στην οθόνη µε κόκκινη επισήµανση) ώστε να έχουν
όλα τα απαιτούµενα.

Μπορείτε να συµπληρώσετε αυτόν τον κατάλογο, να τον δώσετε στον ιδρυτή και να
τον ανεβάσετε στο σύστηµα (µε τη γνωστή διαδικασία, δείτε σχετικά ...). Το ανέβασµα
είναι προαιρετικό.

Τσεκάρετε το κουτάκι “Ελέγχθηκε η νοµιµότητα και πληρότητα του φακέλου
εγγράφων. Ο φάκελος είναι ΠΛΗΡΗΣ”. Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Θα ακολουθήσει η οθόνη "Αιτήσεις καταχώρησης".



Μέρος

XVII



93Βήµα 13 - Αιτήσεις Καταχώρησης

© 2013 B-logica

Βήµα 13 - Αιτήσεις Καταχώρησης

Η οθόνη "Αιτήσεις Καταχώρησης", αφορά την εντολή που δίνουν οι ιδρυτές ή ο
εκπρόσωπος (που έχει οριστεί µε το Ι-1 ή το Ι-5) στον/ στην συµβολαιογράφο ώστε να
συνεχίσει τη διαδικασία της σύστασης. Αυτή η εντολή δίνεται µε το υπόδειγµα 4 του
παραρτήµατος Ι (Ι-4).

Για υπό σύσταση εταιρεία µε νοµική µορφή ΙΚΕ, χρησιµοποιείται το υπόδειγµα Α.

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα, το ελέγχετε και κάνετε τυχόν
διορθώσεις. Το εκτυπώνετε και το υπογράφουν οι ιδρυτές (1). δείτε σχετικά ...

 Το σκανάρετε και το ανεβάζετε στο σύστηµα µε τη γνωστή διαδικασία (2). δείτε

σχετικά ...

 Τσεκάρετε το κουτάκι “Η αίτηση υπογράφηκε” (3).

 Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Υποβλήθηκε και επισυνάφθηκε η παραπάνω
αίτηση, συνέχεια” (4) και µεταβαίνετε στην οθόνη “Τρόπος Πληρωµής για
Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας”.
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Βήµα 14 - Τρόπος Πληρωµής για Γραµµάτιο Κόστους
Σύστασης Εταιρείας

Στην οθόνη "Τρόπος Πληρωµής για Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας",
πραγµατοποιείται η πληρωµή για το ΓΚΣΕ (Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας).
Είναι η αµοιβή του/ της συµβολαιογράφου για τη διαδικασία της σύστασης εταιρείας
στο σύστηµα. Για το ΓΚΣΕ είναι προτιµότερο να επιλέγετε τρόπο πληρωµής “Μετρητά”
αφού τα χρήµατα αυτά καταλήγουν σε εσάς.
Το ποσό εξάγεται αυτόµατα από το σύστηµα και είναι 70€ για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ και 50€
για ΟΕ και ΕΕ.

Επιλέγετε τον τρόπο πληρωµής:

o Μετρητά

o Επιταγή Τραπέζης

o Κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασµό της ΚΕΕΕ

και κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια στην Πληρωµή”, οπότε συνεχίζετε µε την
οθόνη:

Πληρωµή µε Μετρητά

Πληρωµή µε Τραπεζική Επιταγή

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασµό

ανάλογα µε το τι έχετε επιλέξει στον τρόπο πληρωµής. 

Στις  οθόνες  των  πληρωµών  δηλώνετε  ότι  το  ποσό  έχει  καταβληθεί.  Αναγράφεται  η
αιτιολογία  και  το  ποσό  που  κατεβλήθη.  Αν  επιθυµείτε,  µπορείτε  να  γράψετε  κάποιες
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παρατηρήσεις  στο  κουτάκι  “Παρατηρήσεις  Σχετικά  µε  την  Πληρωµή”,  αλλά  είναι
προαιρετικό.

Με το πλήκτρο “Επιστροφή” (1) µπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη για
να αλλάξετε τον τρόπο πληρωµής.

Για να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Μετάβαση στην
οθόνη Βεβαίωσης Πληρωµής” (2).

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Η οθόνη "Πληρωµή µε µετρητά" είναι µία ενηµερωτική οθόνη, δεν συµπληρώνετε
τίποτα εκτός αν θέλετε να σηµειώσετε κάτι στις παρατηρήσεις.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Στην οθόνη "Πληρωµή µε Τραπεζική Επιταγή":

Στο πεδίο “Αριθµός Επιταγής” συµπληρώνετε τον αριθµό της επιταγής που σας
έχει δοθεί.

Στο  πεδίο  “Τράπεζα”  επιλέγετε  από  λίστα  την  τράπεζα  από  την  οποία  έχει
εκδοθεί η επιταγή.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στην οθόνη "Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασµό":

Στο πεδίο “Αριθµός Απόδειξης Κατάθεσης” συµπληρώνετε τον αριθµό που
αναγράφεται πάνω δεξιά στην απόδειξη.
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Στο πεδίο “Ηµεροµηνία Κατάθεσης” συµπληρώνετε την ηµεροµηνία που
αναγράφεται στην απόδειξη, µε τη µορφή µµ/µµ/εεεε. Π.χ. 12/05/2011.

Μετά τις οθόνες των πληρωµών κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Μετάβαση στην οθόνη
Βεβαίωσης Πληρωµής” ώστε να συνεχίσετε µε την οθόνη “Απόδειξη Είσπραξης”.
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Βήµα 15 - Απόδειξη Είσπραξης

Στην οθόνη “Απόδειξη Είσπραξης”, εξάγεται αυτόµατα η απόδειξη από το σύστηµα.

Στην οθόνη, διακρίνονται:

η αιτιολογία (π.χ. Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας)
 το ποσό που κατεβλήθη (π.χ. 70€)
ο τρόπος πληρωµής (π.χ. µετρητά)
η απόδειξη είσπραξης

Παρατηρήστε  ότι,  δεξιά  της  φράσης  “Απόδειξη  είσπραξης”,  εµφανίζονται  κάποια
υπογραµµισµένα  γράµµατα.  Αυτά  τα  γράµµατα,  που  αρχίζουν  µε  τη  φράση
“startCompany” είναι η απόδειξη που βγάζει το σύστηµα. Αυτή την απόδειξη πρέπει να
την εκτυπώσετε και καλό θα είναι να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας γιατί δεν
υπάρχει δυνατότητα επιστροφής.
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Άνοιγµα απόδειξης

Στην οθόνη της απόδειξης, κάνετε κλικ στην υπογραµµισµένη φράση "Payment
..." στα δεξιά του Απόδειξη είσπραξης (1).  

Ανοίγει παράθυρο µε τις επιλογές: “Άνοιγµα µε” και “Αποθήκευση αρχείου”. 

Επιλέγετε “Άνοιγµα µε” για να ανοίξετε την απόδειξη (2).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΟΚ" (3).
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Στην απόδειξη, φαίνονται:

· Η ηµεροµηνία και η ώρα που εξάχθηκε από το σύστηµα
· Ο αριθµός απόδειξης
· Από ποιόν εισπράχθηκαν τα χρήµατα (η επωνυµία της εταιρείας – µη οριστική)
· Το ποσό ολογράφως
· Η αιτιολογία είσπραξης (π.χ. Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας)
· Ο τρόπος πληρωµής (π.χ. µετρητά)
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Εκτύπωση απόδειξης

Επιλέγετε “Αρχείο” και µετά “Εκτύπωση”.

Επιλέγετε αριθµό αντιγράφων. Καλό θα είναι να βγάλετε 2 αντίγραφα, µία
απόδειξη για εσάς και µία για την εταιρεία που θα συσταθεί.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “OK” για να εκτυπωθεί η απόδειξη.

Αποθήκευση απόδειξης

Επιλέγετε “Αρχείο” και µετά “Αποθήκευση ως”.

Επιλέγετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την απόδειξη (στο φάκελο της
εταιρείας που έχετε δηµιουργήσει στον υπολογιστή σας).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Αποθήκευση” για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση
της απόδειξης.

Μετά την εκτύπωση και αποθήκευση της απόδειξης, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Η
απόδειξη εκτυπώθηκε και παραδόθηκε, µετάβαση στην επόµενη οθόνη” για να
συνεχίσετε µε την οθόνη “Αναζήτηση Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου”.
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Βήµα 16 - Αναζήτηση Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου

Στην οθόνη "Αναζήτηση Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου", ελέγχετε την επωνυµία
και αποφασίζετε αν θα την δεσµεύσετε και θα συνεχίσετε ή αν θα πρέπει να
επιστρέψετε σε προηγούµενα βήµατα για να την αλλάξετε.

Στην οθόνη, διακρίνονται:

Η επιθυµητή επωνυµία
Η επιθυµητή επωνυµία µε λατινικούς χαρακτήρες
Ο επιθυµητός διακριτικός τίτλος
Ο επιθυµητός διακριτικός τίτλος µε λατινικούς χαρακτήρες

Όπως, επίσης:
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Το επιθυµητό επιµελητήριο
Η επιθυµητή ∆ΟΥ
Το επιθυµητό κεφάλαιο

Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται αυτόµατα συµπληρωµένα από το σύστηµα για την
αναζήτηση επωνυµίας (τα στοιχεία τα είχατε καταχωρήσει σε προηγούµενη οθόνη -
Προετοιµασία Αίτησης). Τα πεδία αυτά δεν είναι επεξεργάσιµα, δηλαδή, δεν µπορείτε
να αλλάξετε την επωνυµία ή το διακριτικό τίτλο σε αυτή την οθόνη.

Για να πραγµατοποιήσετε τον έλεγχο της επωνυµίας θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο
“Μετάβαση στην οθόνη ελέγχου επωνυµίας”. Ακολουθεί η οθόνη “Κριτήρια
Αναζήτησης”.
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Βήµα 17 - Κριτήρια Αναζήτησης

Στην οθόνη "Κριτήρια Αναζήτησης", βλέπετε τα πεδία: Επωνυµία, Επωνυµία (λατινικοί
χαρακτήρες), ∆ιακριτικός Τίτλος, ∆ιακριτικός Τίτλος (λατινικοί χαρακτήρες). Τα πεδία
είναι συµπληρωµένα από το σύστηµα µε τα στοιχεία που έχετε εισάγει σε
προηγούµενες οθόνες. 

Η αναζήτηση της επωνυµίας γίνεται στο επιµελητήριο που θα εγγραφεί η εταιρεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Επειδή η αναζήτηση δεν είναι αξιόπιστο να γίνει µε ολόκληρη την
επωνυµία, καλό θα είναι να µην πατήσετε αµέσως το πλήκτρο “Αναζήτηση”, αλλά να
κάνετε την αναζήτηση µε ένα µόνο µέρος της επωνυµίας, δηλαδή µία χαρακτηριστική
λέξη από την επωνυµία. Στην οθόνη µπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται
για αυτή τη διαδικασία αναζήτησης.

Παράδειγµα αναζήτησης

Αν η επωνυµία της εταιρείας είναι “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, µπορείτε να κάνετε την αναζήτηση µόνο µε τη
λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Με αυτόν τον τρόπο, θα βρείτε όλες τις επωνυµίες που περιέχουν
αυτή τη λέξη και θα γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια ίδια ή παρόµοια µε την επωνυµία
που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Έστω ότι κάνετε την αναζήτηση µε κάποια λέξη από την επωνυµία:

∆ιαγράφετε ό, τι είναι γραµµένο στα πεδία “Επωνυµία (λατινικοί χαρακτήρες)”,
“∆ιακριτικός Τίτλος” και “∆ιακριτικός τίτλος (λατινικοί χαρακτήρες)”.

Στο πεδίο “Επωνυµία” κρατάτε µία λέξη (την πιο χαρακτηριστική) και
διαγράφετε τις υπόλοιπες. Στο παράδειγµά µας, τη λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
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Βάζετε το σύµβολο του ποσοστού (%) πριν και µετά τη λέξη για να δηλώσετε
ότι θέλετε να ψάξετε επωνυµίες που περιέχουν τη συγκεκριµένη λέξη. ∆ηλαδή,
µε το %ΥΠΗΡΕΣΙΑ%, το σύστηµα θα βρει όποια επωνυµία έχει κάτι πριν και
µετά τη λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Αναζήτηση” και µεταβαίνετε στην οθόνη
“Αποτελέσµατα αναζήτησης”.
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Βήµα 18 - Αποτελέσµατα αναζήτησης

Στην οθόνη "Αποτελέσµατα αναζήτησης", βλέπετε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. 

Αρχικά, φαίνεται µε ποιά λέξη έχει γίνει η αναζήτηση. Παρακάτω, στο πεδίο “Μήνυµα
συστήµατος ΓΕΜΗ” σας ενηµερώνει για την κλήση του συστήµατος. Συνήθως
εµφανίζεται το µήνυµα "Ο έλεγχος στο ΓΕΜΗ έγινε επιτυχώς". 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παραπάνω µήνυµα δεν σηµαίνει ότι η επωνυµία είναι διαθέσιµη και
µπορείτε να προχωρήσετε. Σηµαίνει ότι το σύστηµα µπόρεσε να συνδεθεί µε τη βάση
του ΓΕΜΗ. Οπότε, βάσει των αποτελεσµάτων, θα αποφασίσετε αν η επωνυµία είναι
διαθέσιµη ή όχι.

Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης διακρίνονται στο κάτω µέρος της οθόνης. Στο
παράδειγµα µας εµφανίζονται δύο αποτελέσµατα, δηλαδή δύο εταιρείες που στην
επωνυµία τους περιέχεται η λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Υπάρχουν 3 πιθανές περιπτώσεις:

Να εµφανιστούν αποτελέσµατα, δηλαδή εταιρείες που περιέχουν τη
συγκεκριµένη λέξη στην επωνυµία τους. 

Σε αυτή την περίπτωση, αποφασίζετε αν µπορείτε να δεσµεύσετε την επωνυµία.

Να µην εµφανιστεί κανένα αποτέλεσµα, γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες µε αυτή
τη λέξη στην επωνυµία τους. 
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Σε αυτή την περίπτωση, µπορείτε να δεσµεύσετε την επωνυµία.

Να µην εµφανιστεί κανένα αποτέλεσµα, γιατί τα αποτελέσµατα είναι πάρα
πολλά (πάνω από 100). 

Σε αυτή την περίπτωση, κάνετε την αναζήτηση µε κάποια άλλη λέξη από την
επωνυµία για να εµφανιστούν λιγότερα αποτελέσµατα. Κάνετε κλικ στο πλήκτρο
“Νέα κριτήρια αναζήτησης” (1) και επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη για να
πραγµατοποιήσετε ξανά την αναζήτηση µε άλλη λέξη της επωνυµίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσµάτων από το σύστηµα και είτε αποφασίσετε να
δεσµεύσετε την επωνυµία, είτε όχι, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Έξοδος από την
Αναζήτηση στο ΓΕΜΗ” (2). Με αυτό τον τρόπο, επιστρέφετε στην οθόνη “Αναζήτηση
Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου”.
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Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν δύο πλήκτρα. Επιλέγετε το ένα ή το άλλο
ανάλογα µε την περίπτωση:

 Ελέγχθηκαν τα παραπάνω και ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΘΗ ή ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
(προσκρούουν σε υπάρχουσες εγγραφές του ΓΕΜΗ) (1)

Επιλέγετε το παραπάνω πλήκτρο:

  Αν έχει γίνει κάποιο λάθος στα στοιχεία που έχουν οριστεί σε
προηγούµενη οθόνη (επωνυµία, επιµελητήριο, ∆ΟΥ κλπ.). Οπότε θέλετε να
διορθώσετε κάποιο από αυτά.

  Αν στον έλεγχο της επωνυµίας έχει εµφανιστεί κάποιο αποτέλεσµα που
είναι παρόµοιο µε την επωνυµία της εταιρείας που θα συσταθεί, οπότε δεν
µπορείτε να δεσµεύσετε την επωνυµία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστηµα σας επιστρέφει στην οθόνη “Προετοιµασία
αίτησης” για να δηλώσετε τα νέα στοιχεία (π.χ. επωνυµία) και µετά θα πρέπει να
ξαναγίνει από τους ιδρυτές η εντολή προς τον/ τη συµβολαιογράφο (δηλ. το υπόδειγµα
Ι-4) στο οποίο θα αναγράφονται τα νέα στοιχεία (π.χ. επωνυµία). Αν δεν έχει γίνει
αλλαγή στοιχείων και ήταν µόνο λάθος συµπλήρωση στο σύστηµα, ανεβάζετε την
υπάρχουσα εντολή (Ι-4).

 Ελέγχθηκαν τα παραπάνω και είναι ΣΩΣΤΑ και ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ (2)

Επιλέγετε το παραπάνω πλήκτρο, αν στον έλεγχο της επωνυµίας δεν έχει εµφανιστεί
κάποιο αποτέλεσµα, οπότε δεν υπάρχει παρόµοια επωνυµία µε αυτή της εταιρείας που
θα συσταθεί και µπορείτε να τη δεσµεύσετε. Η δέσµευση της επωνυµίας έχει
συγκεκριµένη διάρκεια (σας ενηµερώνει το σύστηµα για την προθεσµία σε όλες τις
οθόνες που ακολουθούν, µέχρι την εγγραφή στο ΓΕΜΗ). Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύστασης µέσα σε αυτή την προθεσµία, θα ακυρωθεί η
υπόθεση και θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.

Αφού γίνει η δέσµευση της επωνυµίας, συνεχίζετε µε την οθόνη “Προέγγριση
Επωνυµίας στο ΓΕΜΗ”.
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Βήµα 19 - Προέγγριση Επωνυµίας στο ΓΕΜΗ

Η οθόνη "Προέγγριση Επωνυµίας στο ΓΕΜΗ" είναι ενηµερωτική και δεν µπορείτε να
επεξεργαστείτε κάτι πάνω σε αυτή. 
Το σύστηµα σας ενηµερώνει ότι η προεγγραφή στο ΓΕΜΗ έγινε επιτυχώς και δίνεται ο
αριθµός προεγγραφής ΓΕΜΗ.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” ώστε να συνεχίσετε µε τη φορολογική
ενηµερότητα των ιδρυτών.
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Βήµα 20 - Φορολογική ενηµερότητα Ιδρυτών

Η οθόνη αφορά την Φορολογική ενηµερότητα των Ιδρυτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην παρούσα έκδοση του συστήµατος δεν εµφανίζεται ο έλεγχος
ασφαλιστικών ενηµεροτήτων. Πραγµατοποιήθηκε τεχνική προσαρµογή όσον
αφορά την µη υποχρέωση λήψης ασφαλιστικών ενηµεροτήτων κατά τον Ν.
4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012, Άρθρο 1, Παράγραφος Η,
Υποπαράγραφος Η1).

 

Στην παραπάνω οθόνη, φαίνεται η προθεσµία (κόκκινη επισήµανση) που δίνεται για
εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Μέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία έχετε τη δυνατότητα να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο ΓΕΜΗ, να αποδοθεί αριθµός ΓΕΜΗ.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” ώστε να συνεχίσετε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Σε όλες τις οθόνες που αφορούν τη Φορολογική Ενηµερότητα θα διακρίνετε την
Προθεσµία Ενηµεροτήτων (κόκκινη επισήµανση). ∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη
δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της φορολογικής ενηµερότητας.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” ώστε να µεταβείτε στην οθόνη “Επιλογή
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Εταίρου”.

Επιλέγετε από λίστα τον ιδρυτή που θα ελεγχθεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε µε
τον ιδρυτή που θα εµφανίσει πρώτο το σύστηµα και να ακολουθήσετε τη σειρά
που δίνεται.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” ώστε να µεταβείτε στην οθόνη “∆ιαθέσιµα
στοιχεία Φορολογικής Ενηµερότητας”.

Στο πεδίο “Στοιχεία Ενηµερότητας”, επιλέγετε από λίστα το πώς θα γίνει ο
φορολογικός έλεγχος.
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Οι επιλογές είναι δύο:   

· Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας
· Έλεγχος βάσει ΑΦΜ

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και θα συνεχίσετε µε τον έλεγχο που έχετε
επιλέξει.
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Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας

Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας

Σε αυτή την οθόνη, συµπληρώνετε τα στοιχεία που αναγράφονται στο αποδεικτικό
φορολογικής ενηµερότητας (ΑΦΕ).

Στο πεδίο “Εκδότης ΑΦΕ”, επιλέγετε από λίστα τον εκδότη του ΑΦΕ
· ∆ΟΥ
· INTERNET
· TAXIS PHONE

Αν ο εκδότης είναι ∆ΟΥ, στο πεδίο “∆ΟΥ (εφόσον ο εκδότης είναι ∆ΟΥ)”, επιλέγετε από
λίστα την αντίστοιχη εφορία.

Στο πεδίο “ΑΑ ή Αρ. Πρωτ. του ΑΦΕ” συµπληρώνετε τον αριθµό πρωτοκόλλου
του ΑΦΕ και στο πεδίο “Έτος έκδοσης ΑΦΕ” το έτος έκδοσης του αποδεικτικού
(π.χ. 2011).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Online έλεγχος βάσει των παραπάνω στοιχείων ΑΦΕ”
και συνεχίζετε µε την οθόνη που φαίνεται το αποτέλεσµα του ελέγχου.
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Μετά τον έλεγχο µε τη βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, ο ιδρυτής βρέθηκε
φορολογικά ενήµερος. Οπότε κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” για να συνεχίσετε
µε τον επόµενο ιδρυτή, αν υπάρχει, ή διαφορετικά να συνεχίσετε µε τις πληρωµές.
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Έλεγχος βάσει ΑΦΜ

Έλεγχος βάσει ΑΦΜ

Σε αυτή την οθόνη βλέπετε το όνοµα του ιδρυτή και το ΑΦΜ του. Τα στοιχεία αυτά
έχουν προκύψει από το σύστηµα.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Online έλεγχος βάσει του ΑΦΜ” για να πραγµατοποιηθεί ο
έλεγχος.

Στο παράδειγµά µας, το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι αρνητικό. Το σύστηµα µας
ενηµερώνει ότι δεν µπορεί να εκδοθεί Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας για τον
συγκεκριµένο ιδρυτή.

Αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο πράγµατα: είτε δεν έχει ενηµερωθεί το σύστηµα της ΓΓΠΣ
για το συγκεκριµένο ΑΦΜ, είτε ο ιδρυτής έχει εκκρεµότητες τις οποίες πρέπει να
τακτοποιήσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο/ η συµβολαιογράφος δίνει προθεσµία δέκα
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εργάσιµων ηµερών στον ιδρυτή για να κανονίσει τις εκκρεµότητες.

Με το πλήκτρο “∆ιόρθωση Στοιχείων και Επανάληψη” (1) επιστρέφετε στην
οθόνη στην οποία επιλέγετε τον τρόπο ελέγχου της φορολογικής
ενηµερότητας.

Με το πλήκτρο “Συνέχεια, ο ιδρυτής δεν είναι Φορολογικά Ενήµερος” (2) έχετε
τη δυνατότητα να προσπεράσετε τον συγκεκριµένο ιδρυτή, να συνεχίσετε µε
τον επόµενο και να επανέλθετε σε αυτόν αργότερα (µετά την τακτοποίηση της
εκκρεµότητας).

Μετά το τέλος του ελέγχου της φορολογικής ενηµερότητας, συνεχίζετε µε τις
πληρωµές.
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Βήµα 21 - Πληρωµές

Οι πληρωµές αφορούν τα παρακάτω:

Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
Κόστος Εγγραφής στο Επιµελητήριο
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
Τέλος Πρόσβασης στα αρχεία του ΓΕΜΗ
Εισφορά Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων
Εισφορά Υπέρ Ταµείου Νοµικών
Τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού
∆ικαίωµα Εγγραφής στον ΟΑΕΕ (Στην παρούσα έκδοση του συστήµατος δεν

εµφανίζεται η συγκεκριµένη πληρωµή, όπως και ο έλεγχος ασφαλιστικών
ενηµεροτήτων. Πραγµατοποιήθηκε τεχνική προσαρµογή όσον αφορά την µη υποχρέωση
λήψης ασφαλιστικών ενηµεροτήτων κατά τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012,
Άρθρο 1, Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η1)).

Ανάλογα µε τη νοµική µορφή της εταιρείας (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), εµφανίζονται και οι
ανάλογες πληρωµές.

ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πληρωµές για ΕΠΕ

Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 10 ευρώ

Κόστος Εγγραφής στο Επιµελητήριο: δεν υπάρχει κατάλογος µε κόστη,
απαιτείται επικοινωνία µε το αρµόδιο επιµελητήριο

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: 1% επί του κεφαλαίου

Τέλος Πρόσβασης στα αρχεία του ΓΕΜΗ: 15 ευρώ (προαιρετικό)

Εισφορά Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων: 5,80 ευρώ (καταβάλλεται µόνο αν
η εταιρεία έχει έδρα στην περιφέρεια του ∆.Σ.Α.)

∆ικαίωµα Εγγραφής στον ΟΑΕΕ: 111,10 ευρώ για κάθε ιδρυτή (σε περίπτωση
που πρέπει κάποιος ιδρυτής να εγγραφεί)

Πληρωµές για ΑΕ

Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 10 ευρώ

Κόστος Εγγραφής στο Επιµελητήριο: δεν υπάρχει κατάλογος µε κόστη,
απαιτείται επικοινωνία µε το αρµόδιο επιµελητήριο

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: 1% επί του κεφαλαίου

Τέλος Πρόσβασης στα αρχεία του ΓΕΜΗ: 15 ευρώ (προαιρετικό)

Τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού: 1‰ επί του κεφαλαίου

∆ικαίωµα Εγγραφής στον ΟΑΕΕ: 111,10 ευρώ για κάθε ιδρυτή (σε περίπτωση
που πρέπει κάποιος ιδρυτής να εγγραφεί)
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Πληρωµές για ΙΚΕ

Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 10 ευρώ

Κόστος Εγγραφής στο Επιµελητήριο: δεν υπάρχει κατάλογος µε κόστη,
απαιτείται επικοινωνία µε το αρµόδιο επιµελητήριο

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: 1% επί του κεφαλαίου

Τέλος Πρόσβασης στα αρχεία του ΓΕΜΗ: 15 ευρώ (προαιρετικό)

Εισφορά Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων: 5,80 ευρώ (καταβάλλεται µόνο αν
η εταιρεία έχει έδρα στην περιφέρεια του ∆.Σ.Α.)

Πληρωµές για ΟΕ

Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 10 ευρώ

Κόστος Εγγραφής στο Επιµελητήριο: αν δεν οφείλει να εγγραφεί στο
επιµελητήριο, γράφετε 0 (το µηδέν δηλαδή) στο πεδίο που εισάγετε το κόστος.
Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχει κατάλογος µε κόστη και απαιτείται
επικοινωνία µε το αρµόδιο επιµελητήριο

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: 1% επί του κεφαλαίου

Τέλος Πρόσβασης στα αρχεία του ΓΕΜΗ: 15 ευρώ (προαιρετικό)

Εισφορά Υπέρ Ταµείου Νοµικών: 5‰ επί του κεφαλαίου

Εισφορά Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων: (καταβάλλεται µόνο αν η εταιρεία
έχει έδρα στην περιφέρεια του ∆.Σ.Α.)

· Για κεφάλαιο 586,94 ευρώ και άνω: 1% επί του κεφαλαίου και
χαρτόσηµο 3,6% επί του ανωτέρω 1%

· Για κεφάλαιο µέχρι 586,94 ευρώ: 5,80 ευρώ

∆ικαίωµα Εγγραφής στον ΟΑΕΕ: 111,10 ευρώ για κάθε ιδρυτή (σε περίπτωση
που πρέπει κάποιος ιδρυτής να εγγραφεί)

Πληρωµές για ΕΕ

Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 10 ευρώ

Κόστος Εγγραφής στο Επιµελητήριο: αν δεν οφείλει να εγγραφεί στο
επιµελητήριο, γράφετε 0 (το µηδέν δηλαδή) στο πεδίο που εισάγετε το κόστος.
Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχει κατάλογος µε κόστη και απαιτείται
επικοινωνία µε το αρµόδιο επιµελητήριο

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: 1% επί του κεφαλαίου

Τέλος Πρόσβασης στα αρχεία του ΓΕΜΗ: 15 ευρώ (προαιρετικό)

Εισφορά Υπέρ Ταµείου Νοµικών: 5‰ επί του κεφαλαίου
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Εισφορά Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων: (καταβάλλεται µόνο αν η εταιρεία
έχει έδρα στην περιφέρεια του ∆.Σ.Α.)

· Για κεφάλαιο 586,94 ευρώ και άνω: 1% επί του κεφαλαίου και
χαρτόσηµο 3,6% επί του ανωτέρω 1%

· Για κεφάλαιο µέχρι 586,94 ευρώ: 5,80 ευρώ

∆ικαίωµα Εγγραφής στον ΟΑΕΕ: 111,10 ευρώ για κάθε ιδρυτή (σε περίπτωση
που πρέπει κάποιος ιδρυτής να εγγραφεί)

Ακολουθεί παράδειγµα, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια µίας πληρωµής.
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Παράδειγµα Πληρωµής - Πληρωµή για το Τέλος Καταχώρησης
στο ΓΕΜΗ

Παράδειγµα Πληρωµής - Πληρωµή για το Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Στην οθόνη, πραγµατοποιείται η πληρωµή για το Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. Είναι
το τέλος για την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Το ποσό εξάγεται αυτόµατα από το σύστηµα.

Επιλέγετε τον τρόπο πληρωµής:

· Μετρητά

· Επιταγή Τραπέζης

· Κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασµό της ΚΕΕΕ

Kάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια στην Πληρωµή”, οπότε συνεχίζετε µε την
οθόνη:

· Πληρωµή µε Μετρητά

Οι ιδρυτές δίνουν σε εσάς τα χρήµατα και έχετε την υποχρέωση να
κάνετε κατάθεση των χρηµάτων στον τραπεζικό λογαριασµό της ΚΕΕΕ. Η
κατάθεση γίνεται την ίδια ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη.

· Πληρωµή µε Τραπεζική Επιταγη

Οι ιδρυτές δίνουν σε εσάς την επιταγή (την εκδίδουν στο όνοµά σας) και
έχετε την υποχρέωση να κάνετε είσπραξη της επιταγής και κατάθεση των
χρηµάτων στον τραπεζικό λογαριασµό της ΚΕΕΕ. Η κατάθεση γίνεται την
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ίδια ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη.

· Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασµό

Οι ιδρυτές καταθέτουν οι ίδιοι τα χρήµατα στον τραπεζικό λογαριασµό της
ΚΕΕΕ.

ανάλογα µε το τι έχετε επιλέξει στον τρόπο πληρωµής. 
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Βεβαίωση Πληρωµής

Βεβαίωση Πληρωµής

Στις οθόνες των πληρωµών, δηλώνετε ότι το ποσό έχει καταβληθεί. Αναγράφεται η
αιτιολογία και το ποσό που κατεβλήθη. Αν επιθυµείτε, µπορείτε να γράψετε κάποιες
παρατηρήσεις στο κουτάκι “Παρατηρήσεις Σχετικά µε την Πληρωµή”, αλλά είναι
προαιρετικό.

Με το πλήκτρο “Επιστροφή” (1) µπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη για
να αλλάξετε τον τρόπο πληρωµής.

Για να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Μετάβαση στην
οθόνη Βεβαίωσης Πληρωµής” (2).  

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Η οθόνη "Πληρωµή µε Μετρητά" είναι ενηµερωτική , δεν συµπληρώνετε τίποτα εκτός
αν θέλετε να σηµειώσετε κάτι στις παρατηρήσεις.
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2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Στο πεδίο “Αριθµός Επιταγής” συµπληρώνετε τον αριθµό της επιταγής που σας
έχει δοθεί.

Στο πεδίο “Τράπεζα” επιλέγετε από λίστα την τράπεζα από την οποία έχει
εκδοθεί η επιταγή.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στο πεδίο “Αριθµός Απόδειξης Κατάθεσης”, συµπληρώνετε τον αριθµό που
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αναγράφεται πάνω δεξιά στην απόδειξη.

Στο πεδίο “Ηµεροµηνία Κατάθεσης”, συµπληρώνετε την ηµεροµηνία που
αναγράφεται στην απόδειξη, µε τη µορφή µµ/µµ/εεεε. Π.χ. 12/05/2011.

Μετά τις οθόνες των πληρωµών και αφού κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Μετάβαση στην
οθόνη Βεβαίωσης Πληρωµής”, συνεχίζετε µε την οθόνη “Απόδειξη Είσπραξης”.
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Απόδειξη Είσπραξης

Απόδειξη Είσπραξης

Στην οθόνη "Απόδειξη Είσπραξης" εξάγεται αυτόµατα η απόδειξη από το σύστηµα.

Στην οθόνη της απόδειξης, εµφανίζονται:

 η αιτιολογία (π.χ. Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ)
 το ποσό που κατεβλήθη (π.χ. 10€)
 ο τρόπος πληρωµής (π.χ. µετρητά)
 η απόδειξη είσπραξης

∆εξιά της φράσης “Απόδειξη είσπραξης”, βλέπετε κάποια υπογραµµισµένα γράµµατα.
Αυτά τα γράµµατα, που αρχίζουν µε τη φράση “startCompany” είναι η απόδειξη που
βγάζει το σύστηµα. Την απόδειξη πρέπει να την εκτυπώσετε και καλό θα είναι να την
αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής.
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Άνοιγµα απόδειξης

Κάνετε κλικ στην απόδειξη (1), δηλαδή στα υπογραµµισµένα γράµµατα.

Ανοίγει ένα παράθυρο µε τις επιλογές “Άνοιγµα µε” και “Αποθήκευση αρχείου”. 

Επιλέγετε “Άνοιγµα µε” για να ανοίξετε την απόδειξη (2).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΟΚ" (3).
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Στην απόδειξη φαίνονται:

· Η ηµεροµηνία και η ώρα που εξάχθηκε από το σύστηµα
· Ο αριθµός απόδειξης
· Από ποιόν εισπράχθηκαν τα χρήµατα (η επωνυµία της εταιρείας)
· Το ποσό ολογράφως
· Η αιτιολογία είσπραξης (π.χ. Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ)
· Ο τρόπος πληρωµής (π.χ. µετρητά)
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Εκτύπωση απόδειξης

Στο µενού της οθόνης, επιλέγετε “Αρχείο” και µετά “Εκτύπωση”.

Επιλέγετε αριθµό αντιγράφων. Καλό θα είναι να βγάλετε 2 αντίγραφα, µία
απόδειξη για εσάς και µία για την εταιρεία που θα συσταθεί.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “OK” για να εκτυπωθεί η απόδειξη.

Αποθήκευση απόδειξης

Στο µενού της οθόνης, επιλέγετε “Αρχείο” και µετά “Αποθήκευση ως”.

Επιλέγετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την απόδειξη (στο φάκελο της
εταιρείας που έχετε δηµιουργήσει στον υπολογιστή σας).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Αποθήκευση” για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση
της απόδειξης.

Μετά την εκτύπωση και αποθήκευση της απόδειξης, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Η
απόδειξη εκτυπώθηκε και παραδόθηκε, µετάβαση στην επόµενη οθόνη” για να
συνεχίσετε µε την επόµενη πληρωµή.
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Ειδικές Περιπτώσεις Πληρωµών

Ειδικές περιπτώσεις πληρωµών

Όλες οι πληρωµές, που συναντάτε στο σύστηµα, ακολουθούν τη διαδικασία που
περιγράφηκε στο παραπάνω παράδειγµα. 

Τα ποσά βγαίνουν αυτόµατα από το σύστηµα, εκτός από αυτό του κόστους εγγραφής
στο επιµελητήριο.
Στην οθόνη "Προσδιορισµός Κόστους Εγγραφής στο Επιµελητήριο" εισάγετε το
συγκεκριµένο κόστος.

Πληκτρολογείτε το ποσό στο πεδίο “Εισάγετε το κόστος που σας υπέδειξε το
Επιµελητήριο” (π.χ. 75, χωρίς το σύµβολο του ευρώ.). Επίσης, πατώντας στη λέξη
“αρχείο”, µε τα µπλε υπογραµµισµένα γράµµατα, µπορείτε να δείτε κατάλογο µε τα
κόστη για κάθε επιµελητήριο. Είναι καθαρά συµβουλευτικός και για αρκετά
επιµελητήρια δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Προτιµότερο είναι να έχετε επικοινωνία µε
το αρµόδιο επιµελητήριο για τον προσδιορισµό του κόστους.

Παρακάτω, θα γίνει περιγραφή κάποιων ειδικών περιπτώσεων που συναντώνται στις
διάφορες πληρωµές. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τις πληρωµές που γίνονται
εκτός και εντός συστήµατος, δηλαδή εκτός και εντός ΥΜΣ.

Πριν από κάποιες πληρωµές, όπως κόστος εγγραφής στο επιµελητήριο, φόρος
συγκέντρωσης κεφαλαίου, κλπ, εµφανίζεται µία οθόνη στην οποία επιλέγετε αν η
επιχείρηση έχει καταβάλει το συγκεκριµένο κόστος ή όχι.
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Με αυτή την οθόνη καλύπτονται ουσιαστικά οι εταιρείες που είχαν εκκινήσει τις
διαδικασίες σύστασης πριν τις 4/4/2011 και δεν έχουν ολοκληρωθεί, οπότε γίνεται η
σύσταση µέσω της ΥΜΣ. Αυτές οι εταιρείες πιθανόν να είχαν καταβάλει, για
παράδειγµα, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Ακολουθεί παράδειγµα µε το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Υπάρχουν δύο επιλογές (δύο πλήκτρα):

Η επιχείρηση ΕΧΕΙ καταβάλει το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ΕΚΤΟΣ ΥΜΣ.
(1)

Η επιχείρηση ΕΧΕΙ ή ΘΑ καταβάλει το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ΕΝΤΟΣ
ΥΜΣ. (2)

Πατώντας το πρώτο πλήκτρο (η επιχείρηση ΕΧΕΙ καταβάλει ΕΚΤΟΣ ΥΜΣ), στην
επόµενη οθόνη θα εισάγετε τα στοιχεία της πληρωµής, το ποσό και θα υποβάλετε στο
σύστηµα την απόδειξη που σας έχει προσκοµίσει ο εκπρόσωπος ή ο ιδρυτής.

Πατώντας το δεύτερο πλήκτρο, η πληρωµή θα γίνει µέσω της ΥΜΣ. Με την ίδια
διαδικασία που περιγράφει το παράδειγµα µε το Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ. Επιλέγετε
τρόπο πληρωµής και συνεχίζετε ώστε να παραχθεί η απόδειξη από το σύστηµα.

Μετά την επιλογή της µίας ή της άλλης περίπτωσης, εµφανίζεται µία οθόνη
επιβεβαίωσης.
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Αν πατήσετε το πλήκτρο “ΟΧΙ, Επιστροφή για διόρθωση” (1), θα επιστρέψετε
για να διορθώσετε την επιλογή σας.

Αν πατήσετε το πλήκτρο “ΝΑΙ, συνέχεια” (2), θα συνεχίσετε ανάλογα µε το τι
έχετε επιλέξει.

Η επιχείρηση ΕΧΕΙ καταβάλει ΕΚΤΟΣ ΥΜΣ…

Έχετε επιλέξει ότι η επιχείρηση έχει καταβάλει το ποσό εκτός ΥΜΣ, π.χ. το φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίου, και έχετε κάνει την επιβεβαίωση στη σχετική οθόνη. Στην
οθόνη που ακολουθεί, εισάγετε τα στοιχεία πληρωµής που έχει ήδη τελεστεί εκτός
ΥΜΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της ΚΕΕΕ δεν αποτελεί πληρωµή
που έχει τελεστεί εκτός ΥΜΣ. Σε περίπτωση κατάθεσης στο λογαριασµό της ΚΕΕΕ θα
πρέπει να επιλέξετε ότι η επιχείρηση έχει ή θα καταβάλει το ποσό εντός ΥΜΣ.
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Στο πεδίο “Ποσό που κατεβλήθη” εισάγετε το ποσό που πληρώθηκε και
καταγράφεται στην απόδειξη που σας έχει προσκοµιστεί.

Στο πεδίο “Αντίστοιχο παραστατικό που τεκµηριώνει την παραπάνω καταβολή”
ανεβάζετε µε τη γνωστή διαδικασία (δείτε σχετικά …) το παραστατικό που
αναγράφει το ποσό που έχει καταβληθεί.

Στο πεδίο “Αριθµός Απόδειξης / ΑΑ του παραπάνω Παραστατικού και εκδούσα
αρχή” εισάγετε τον αριθµό της απόδειξης και τα στοιχεία της συνοπτικά (µε την
εκδούσα αρχή). Π.χ. 183 / 25-05-2011 ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ.

Αφού έχετε συµπληρώσει τα παραπάνω, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Έχω ελέγξει
τα παραπάνω και είναι σωστά” για να συνεχίσετε.

Η επιχείρηση ΕΧΕΙ ή ΘΑ καταβάλει ΕΝΤΟΣ ΥΜΣ…

Έχετε επιλέξει ότι η επιχείρηση έχει ή θα καταβάλει το ποσό εντός ΥΜΣ, π.χ. το φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίου, και έχετε κάνει την επιβεβαίωση στη σχετική οθόνη. Οπότε,
η πληρωµή θα γίνει µέσω της ΥΜΣ όπως στο παράδειγµα πληρωµής µε το Τέλος
Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. δείτε σχετικά …

Αφού ολοκληρώσετε τις πληρωµές, ακολουθεί η οθόνη “Υποβολή Καταστατικού”.



Μέρος

XXVI
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Βήµα 22 - Υποβολή Καταστατικού

Σε αυτό το σηµείο, όταν δηλαδή εµφανιστεί στο σύστηµα η οθόνη "Υποβολή
Καταστατικού", θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η υπογραφή του καταστατικού από τους
ιδρυτές. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην οθόνη "Υποβολή καταστατικού" και σε όλες τις υπόλοιπες οθόνες µέχρι την εγγραφή
στο ΓΕΜΗ, θα διακρίνετε την Προθεσµία για Εγγραφή στο ΓΕΜΗ (κόκκινη επισήµανση). ∆ηλαδή την
ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο ΓΕΜΗ, να
αποδοθεί αριθµός ΓΕΜΗ.

Μετά την υπογραφή ο/ η συµβολαιογράφος ετοιµάζει επικυρωµένο αντίγραφο του
καταστατικού γιατί αυτό πρέπει να ανέβει στο σύστηµα, και όχι το πρωτότυπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το καταστατικό κατ' ακολουθίαν του συστήµατος, υπογράφεται µετά τις
οθόνες πληρωµών και "ανεβαίνει" στο σύστηµα το επικυρωµένο αντίγραφό του,
εφόσον στην οθόνη αναγράφεται η ένδειξη "Υποβολή Καταστατικού".

 Σκανάρετε το επικυρωµένο αντίγραφο και το ανεβάζετε στο σύστηµα µε τη
γνωστή διαδικασία. δείτε σχετικά …

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Το καταστατικό αναρτήθηκε στο σύστηµα”.

Μετά και την υποβολή του καταστατικού (το επικυρωµένο αντίγραφο ανεβάζετε στο
σύστηµα), ακολουθεί η οθόνη “Έγγραφο Εγκατάστασης Εταιρείας”.



Μέρος

XXVII
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Βήµα 23 - Έγγραφο Εγκατάστασης Εταιρείας

Στην οθόνη "Έγγραφο Εγκατάστασης Εταιρείας", υποβάλετε στο σύστηµα το ανάλογο
έγγραφο εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην οθόνη "Έγγραφο Εγκατάστασης Εταιρείας" και σε όλες τις υπόλοιπες οθόνες µέχρι
την εγγραφή στο ΓΕΜΗ, θα διακρίνετε την Προθεσµία για Εγγραφή στο ΓΕΜΗ (κόκκινη επισήµανση).
∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής
στο ΓΕΜΗ, να αποδοθεί αριθµός ΓΕΜΗ.

Το έγγραφο εγκατάστασης µπορεί να είναι µισθωτήριο θεωρηµένο από ∆.Ο.Υ. ή
επίσηµο αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.

Τσεκάρετε το κουτάκι “Παρελήφθη το Έγγραφο Εγκατάστασης”. (1)

Επιλέγετε τον τύπο εγγράφου από λίστα (2):

o Μισθωτήριο

o Τίτλος Κυριότητας

o Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ωρεάν Παραχώρησης

o Υπεύθυνη ∆ήλωση (σε περίπτωση ΙΚΕ - υποβάλλεται εκ µέρους

των υπόχρεων για τη διεύθυνση της υπό σύσταση εταιρείας)

Σκανάρετε και ανεβάζετε το έγγραφο µε τη γνωστή διαδικασία (δείτε σχετικά …)

στο πεδίο “Σχετικό Έγγραφο”. (3)

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Ολοκληρώθηκε η λήψη στοιχείων εγκατάστασης,
µετάβαση στο επόµενο” (4) για να συνεχίσετε.

Ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.



Μέρος

XXVIII
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Βήµα 24 - Εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Παρακάτω, θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας εγγραφής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Ακολουθούν δύο οθόνες συµπλήρωσης στοιχείων για το ΓΕΜΗ, ώστε να εγγραφεί η
εταιρεία στο ΓΕΜΗ και να δοθεί αριθµός ΓΕΜΗ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στις δύο οθόνες συµπλήρωσης στοιχείων µέχρι την εγγραφή στο ΓΕΜΗ, θα διακρίνετε
την Προθεσµία για Εγγραφή στο ΓΕΜΗ (κόκκινη επισήµανση). ∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο ΓΕΜΗ, να αποδοθεί αριθµός ΓΕΜΗ.

Η πρώτη οθόνη στοιχείων για το ΓΕΜΗ είναι “Στοιχεία Καταστατικού για ΓΕΜΗ”.

Σε αυτή την οθόνη συµπληρώνετε κάποια στοιχεία, που χρειάζεται το ΓΕΜΗ, από το
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καταστατικό. Κανένα πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά καλό είναι να τα
συµπληρώνετε.

Το πεδίο “Κεφάλαιο (ή κεφαλαιακή εισφορά αν η υπό ίδρυση εταιρεία είναι
ΙΚΕ)” έρχεται συµπληρωµένο από το σύστηµα µε το ποσό του κεφαλαίου που
είχατε εισάγει σε προηγούµενο βήµα. ∆εν µπορείτε να το επεξεργαστείτε.

Συµπληρώνετε τα πεδία “Ονοµαστική αξία µετοχής / µεριδίου” και “Πλήθος
Μεριδίων Κεφαλαιακών Εισφορών”.

Τα πεδία που αναφέρονται σε ΕΞΩ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ αφορούν ΙΚΕ.

 
             ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν και διακρίνονται στην

αρχή της οθόνης. Για παράδειγµα, Εξω-κεφαλαιακή εισφορά = Πλήθος
Μεριδίων Εξω-κεφαλαιακών Εισφορών * Ονοµαστική αξία  µετοχής/µεριδίου

Τα πεδία που ακολουθούν αφορούν ΑΕ, όπως γενικά στοιχεία γενικής
συνέλευσης και γενικά στοιχεία διοικητικού συµβουλίου. Όπως και το πεδίο
“Τύπος µετοχών”.

Αφού εισάγετε τα στοιχεία από το καταστατικό, κάνετε κλικ στο πλήκτρο
“Υποβολή”.

Ακολουθεί η οθόνη "Στοιχεία για Εγγραφή στο ΓΕΜΗ".

Η δεύτερη οθόνη στοιχείων για το ΓΕΜΗ είναι “Στοιχεία για Εγγραφή στο ΓΕΜΗ”.

Σε αυτή την οθόνη εισάγετε κάποια στοιχεία της εταιρείας (διεύθυνση, σκοπός, κλπ),
τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
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Στο πάνω µέρος της οθόνης φαίνεται ο αριθµός προεγγραφής ΓΕΜΗ που είχε ληφθεί
σε προγενέστερο στάδιο, κατά τη δέσµευση επωνυµίας της εταιρείας και προεγγραφή
αυτής στο ΓΕΜΗ.
Επίσης, φαίνονται η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας.

Συµπληρώνετε τα στοιχεία της έδρας της εταιρείας. (1)

∆ήµος Έδρας (από λίστα µε διοικητική διαίρεση Καποδίστρια), Πόλη Έδρας,
Οδός Έδρας, κλπ.

Στο πεδίο “Σκοπός” εισάγετε το σκοπό της εταιρείας. (2)
     
Σηµείωση - Μπορείτε να κάνετε Αντιγραφή -> Επικόλληση το σκοπό της εταιρείας από το
αρχείο word που έχετε αποθηκευµένο το καταστατικό.

Τα πεδία που ακολουθούν δεν είναι υποχρεωτικά (3):
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o ∆ιάρκεια σε έτη (π.χ. 20)

o Λήξη ∆ιάρκειας (π.χ. 08/06/2011)

o Εταιρική χρήση από – έως

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των στοιχείων
καταστατικού, ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ”.

   
Μετά τη συµπλήρωση των δύο οθονών µε στοιχεία για το ΓΕΜΗ, ακολουθεί η οθόνη
“Επιτυχής ολοκλήρωση Εγγραφής στο ΓΕΜΗ”.

Στην οθόνη "Επιτυχής Ολοκλήρωση Εγγραφής στο ΓΕΜΗ", το σύστηµα µας ενηµερώνει
ότι η εταιρεία γράφτηκε στο ΓΕΜΗ µε επιτυχία και δίνεται ο αριθµός ΓΕΜΗ και ο
αριθµός καταχώρησης ΓΕΜΗ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην οθόνη "Επιτυχής Ολοκλήρωση Εγγραφής στο ΓΕΜΗ" και σε όλες τις υπόλοιπες
οθόνες µέχρι την απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία, θα διακρίνετε την Προθεσµία για Απόκτηση ΑΦΜ (κόκκινη
επισήµανση). ∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
απόδοσης ΑΦΜ.

Αναγράφονται η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, καθώς και ο αριθµός
προεγγραφής ΓΕΜΗ.

Στα δύο τελευταία πεδία αναγράφονται ο αριθµός ΓΕΜΗ που αποδόθηκε και ο αριθµός
καταχώρησης ΓΕΜΗ. Οι αριθµοί αυτοί είναι ίδιοι και αποτελούνται από 12 ψηφία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε σηµείωση µε τον αριθµό ΓΕΜΗ και τον αριθµό καταχώρησης
ΓΕΜΗ γιατί δεν µπορείτε να επιστρέψετε ξανά σε αυτή την οθόνη.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Με κόκκινα γράµµατα, το σύστηµα σας προειδοποιεί ότι η
διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ πρέπει να ολοκληρωθεί το πολύ εντός 20 ηµερών από την
ηµεροµηνία σύστασης (δηλαδή από την ηµεροµηνία απόκτησης αριθµού ΓΕΜΗ).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και συνεχίζετε µε την οθόνη “Ανακοίνωση
καταχώρησης ΓΕΜΗ στην αρµόδια Υπηρεσία/ Τµήµα ΓΕΜΗ”.



Μέρος

XXIX
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Βήµα 25 - Ανακοίνωση Καταχώρησης ΓΕΜΗ

Στην οθόνη “Ανακοίνωση καταχώρησης ΓΕΜΗ στην αρµόδια Υπηρεσία/ Τµήµα ΓΕΜΗ”,
ο/ η συµβολαιογράφος ανακοινώνει την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στην
υπηρεσία ή τµήµα ΓΕΜΗ του αρµόδιου επιµελητηρίου. 

Για υπό σύσταση εταιρεία µε νοµική µορφή ΙΚΕ, χρησιµοποιείται το υπόδειγµα Β,
ενώ για τις υπόλοιπες (ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ) το υπόδειγµα ΙΙΙ-1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην οθόνη “Ανακοίνωση καταχώρησης ΓΕΜΗ στην αρµόδια Υπηρεσία/ Τµήµα ΓΕΜΗ” και
σε όλες τις υπόλοιπες οθόνες µέχρι την απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία, θα διακρίνετε την Προθεσµία για
Απόκτηση ΑΦΜ (κόκκινη επισήµανση). ∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη δυνατότητα να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ.

Αφού έχει αποδοθεί αριθµός ΓΕΜΗ στην εταιρεία, πραγµατοποιείτε τη διαδικασία για
την ανακοίνωση καταχώρησης: 

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα ΙΙΙ-1 (υπόδειγµα Β για ΙΚΕ) (1), το
ελέγχετε, κάνετε τυχόν διορθώσεις και το υπογράφετε. δείτε σχετικά …

 Σκανάρετε την υπογεγραµµένη ανακοίνωση και την ανεβάζετε στο σύστηµα (2)
µε τη γνωστή διαδικασία. δείτε σχετικά …

 Επίσης, τη στέλνετε µε email στο αρµόδιο επιµελητήριο (υπάρχει κατάλογος
επιµελητηρίων µε διευθύνσεις, email και τηλέφωνα).

 Τσεκάρετε το κουτάκι “Η ανακοίνωση συντάχθηκε και στάλθηκε” (3).

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” (4). 
Σε αυτό το βήµα, στέλνετε  την ανακοίνωση καταχώρησης στο αρµόδιο  επιµελητήριο,
αλλά  δεν  περιµένετε  κάποια  απάντηση  και  συνεχίζετε  µε  την  οθόνη  "ΚΑ∆  -  Εθνικό
Τυπογραφείο".
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Βήµα 26 - ΚΑ∆ - Εθνικό Τυπογραφείο

Η οθόνη “ΚΑ∆ – Εθνικό Τυπογραφείο” αφορά τη δηµοσίευση της εταιρείας στο Τεύχος
Ανωνύµων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού
Μητρώου.

Για υπό σύσταση εταιρεία µε νοµική µορφή ΙΚΕ, εµφανίζεται η οθόνη
“Ανακοίνωση ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ” και χρησιµοποιείται το υπόδειγµα ∆.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στην οθόνη “ΚΑ∆ – Εθνικό Τυπογραφείο” και σε όλες τις υπόλοιπες οθόνες µέχρι την
απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία, θα διακρίνετε την Προθεσµία για Απόκτηση ΑΦΜ (κόκκινη επισήµανση).
∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία απόδοσης
ΑΦΜ.

Αποστέλλετε µέσω email την ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας και αναµένετε
απάντηση, στην οποία δίνεται ο Κωδικός Αριθµός ∆ηµοσίευσης (ΚΑ∆).

Η παραπάνω οθόνη αφορά εταιρεία µε νοµική µορφή ΕΠΕ. Για ΑΕ, η οθόνη αυτή
διαφέρει σε κάποια σηµεία, ενώ για ΙΚΕ χρησιµοποιείται η οθόνη "Ανακοίνωση ΙΚΕ στο
ΓΕΜΗ".

ΚΑ∆ – Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΠΕ)

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα ΙΙΙ-3 (1), το ελέγχετε, κάνετε τυχόν
διορθώσεις και το υπογράφετε. δείτε σχετικά …

 Σκανάρετε και στέλνετε την υπογεγραµµένη ανακοίνωση προς το εθνικό



155Βήµα 26 - ΚΑ∆ - Εθνικό Τυπογραφείο

© 2013 B-logica

τυπογραφείο (υποχρεωτικά πρέπει να γίνει αποστολή της ανακοίνωσης και σε
µορφή αρχείου word) µε email (στο gemi@uhc.gr) (2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Έχετε στείλει µε email την ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας στο
ΕΤ και περιµένετε απάντηση. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι υποχρεωµένο να απαντήσει
µε email την ίδια ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη.
Όσο αναµένετε την απάντηση από το Εθνικό Τυπογραφείο, µπορείτε να αποσυνδεθείτε
από το σύστηµα (επιλέξτε το πλήκτρο “Αποσύνδεση” στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης)
και να συνδεθείτε ξανά όταν την λάβετε. Με την επανασύνδεση στο σύστηµα,
επιστρέφετε στην οθόνη που είχατε µείνει.
Αφού λάβετε την απάντηση από το Εθνικό Τυπογραφείο µε email, µπαίνετε στο
σύστηµα, στην οθόνη του Εθνικού Τυπογραφείου, και ακολουθείτε τα παρακάτω
βήµατα:

 Εκτυπώνετε την απάντηση (την οποία έχετε λάβει µε email), τη σκανάρετε και
την αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας, στο φάκελο που έχετε δηµιουργήσει
για την εταιρεία.

 Στο πεδίο “Έγγραφο ανακοίνωσης σύστασης που προωθήσατε στο ΕΤ” κάνετε
κλικ στην επιλογή "διαγραφή" και ανεβάζετε µε τη γνωστή διαδικασία (δείτε

σχετικά …) την υπογεγραµµένη ανακοίνωση που στείλατε στο ΕΤ (1).

 Στο πεδίο “Έγγραφο απάντησης από το ΕΤ” ανεβάζετε µε τη γνωστή διαδικασία
(δείτε σχετικά …) την απάντηση που λάβατε από το ΕΤ (3). Την οποία έχετε
αποθηκευµένη στον υπολογιστή σας, στο φάκελο της εταιρείας.

 Στο πεδίο “Κωδικός Αριθµός ∆ηµοσίευσης που έδωσε το ΕΤ” συµπληρώνετε τον
αριθµό δηµοσίευσης της εταιρείας που αναγράφεται στην απάντηση του ΕΤ (4).

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

mailto:gemi@uhc.gr
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ΚΑ∆ – Εθνικό Τυπογραφείο (AE)

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η οθόνη του Εθνικού Τυπογραφείου διαφέρει σε
κάποια σηµεία στις Ανώνυµες Εταιρείες. Η διαδικασία όµως που ακολουθείτε είναι η
ίδια. Στέλνετε την ανακοίνωση σύστασης της ΑΕ µε email και περιµένετε απάντηση,
στην οποία δίνεται ο Κωδικός Αριθµός ∆ηµοσίευσης (ΚΑ∆).

Οι διαφορές σε ΑΕ είναι δύο:

Το υπόδειγµα της ανακοίνωσης σύστασης είναι το ΙΙΙ-2.

Υπάρχει επιπλέον το πεδίο “Ελεγκτές Πρώτης Εµπορικής Χρήσης” στο οποίο
εισάγετε τους ελεγκτές ή συµπληρώνετε “∆ΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ” σε διαφορετική
περίπτωση.

Μετά το Εθνικό Τυπογραφείο, εµφανίζεται η οθόνη “Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Απόδοσης
ΑΦΜ Νοµικού Προσώπου”.
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Ανακοίνωση ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ

Η διαδικασία όµως που ακολουθείτε  σε  υπό σύσταση εταιρεία ΙΚΕ διαφέρει  από αυτή
που ακολουθείται σε ΕΠΕ και ΑΕ. Στέλνετε την ανακοίνωση της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ µε email
και δεν περιµένετε απάντηση.

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα ∆ (1), το ελέγχετε, κάνετε τυχόν
διορθώσεις και το υπογράφετε. δείτε σχετικά …

 Σκανάρετε και στέλνετε την υπογεγραµµένη ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ µε email
(στο gemi@uhc.gr) (2).

 Τέλος, κάνετε κλικ στην επιλογή "διαγραφή" (1), ώστε να διαγράψετε το
συµπληρωµένο υπόδειγµα του συστήµατος, για να ανεβάσετε το σκαναρισµένο
µε την υπογραφή. δείτε σχετικά ...

mailto:gemi@uhc.gr
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Βήµα 27 - ∆ιαδικασία Απόδοσης ΑΦΜ Νοµικού
Προσώπου

Από την οθόνη “Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Απόδοσης ΑΦΜ Νοµικού Προσώπου” και έπειτα
θα επικοινωνήσετε µε τη ΓΓΠΣ και θα δηλώσετε κάποια στοιχεία της εταιρείας, ώστε να
λάβει ΑΦΜ.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθούν κάποιες οθόνες στις οποίες θα συµπληρώσετε στοιχεία της εταιρείας, τα
οποία είναι απαραίτητα για την απόδοση του ΑΦΜ. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν πεδία
των εντύπων µητρώου (Μ3-Μ7) και αφορούν περισσότερο λογιστικά θέµατα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στις οθόνες που ακολουθούν µέχρι την απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία, θα διακρίνετε την
Προθεσµία για Απόκτηση ΑΦΜ (κόκκινη επισήµανση). ∆ηλαδή την ηµεροµηνία µέχρι την οποία έχετε τη
δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ.
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Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Η πρώτη οθόνη είναι “ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”.

Σε αυτή την οθόνη έρχονται συµπληρωµένα από το σύστηµα: 

· ο αριθµός ΓΕΜΗ
· η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος
· η νοµική µορφή
· η ηµεροµηνία σύστασης
· η λήξη διάρκειας (εφόσον έχει συµπληρωθεί σε προηγούµενο στάδιο)
· το κεφάλαιο

Στο πεδίο “ΑΦΜ (εισάγετε ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχει ήδη αποδοθεί από ίδρυση,
αφήστε ΚΕΝΟ αν αφορά σύσταση νέας εταιρείας)” συµπληρώνετε το προσωρινό ΑΦΜ
της εταιρείας, αν έχει δοθεί (1α). 
Σε περίπτωση που συµπληρώσετε προσωρινό ΑΦΜ, επιλέγετε στο πεδίο “Προέλευση
Έναρξης” την επιλογή “ΑΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ” (1β).

Tο πεδίο “Είδος Μετοχών” συµπληρώνεται µε επιλογή από λίστα, µόνο αν η εταιρεία
που συστήνετε είναι ΑΕ (2).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και ακολουθεί η οθόνη "Ε∆ΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ".
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Έδρα Επιχείρησης

Έδρα Επιχείρησης

Στην οθόνη “Ε∆ΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ” συµπληρώνετε στοιχεία που αφορούν την έδρα της
επιχείρησης.

Τα πεδία “Οδός”, “Αριθµός”, “Τηλέφωνο” και “FAX” έρχονται συµπληρωµένα
από το σύστηµα γιατί έχουν δοθεί σε προηγούµενη οθόνη για την εγγραφή στο
ΓΕΜΗ.

Το πεδίο “∆.Ο.Υ.” έρχεται συµπληρωµένο από το σύστηµα γιατί έχει δοθεί σε
προηγούµενη οθόνη (Προετοιµασία Αίτησης, όπου δηλώσατε επωνυµία,
κεφάλαιο, ∆.Ο.Υ. κλπ).

Τα πεδία “Τ.Κ.” και “Γεωγραφικός Κωδ.”, τα οποία συµπληρώνονται µε επιλογή
από λίστα, δεν έρχονται συµπληρωµένα από το σύστηµα και πρέπει να
επιλέξετε από τη λίστα το σωστό. 

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.  

Ακολουθεί η οθόνη “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”.
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Στοιχεία Επιχείρησης

Στοιχεία Επιχείρησης

Στην οθόνη “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ” συµπληρώνετε στοιχεία που αφορούν τη
διαχειριστική περίοδο, τα βιβλία της εταιρείας, το ΦΠΑ, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

 
Στο πεδίο “Λήξη ∆ιαχειριστικής Περιόδου” συµπληρώνετε την ανάλογη

ηµεροµηνία όπως ορίζουν οι οδηγίες δεξιά (1). Για παράδειγµα, αν η
διαχειριστική περίοδος λήγει 31 ∆εκεµβρίου, θα συµπληρώσετε 3112.

Στο πεδίο “Λήξη 1
ης

 ∆ιαχειριστικής Περιόδου” συµπληρώνετε την ανάλογη

ηµεροµηνία όπως ορίζουν οι οδηγίες δεξιά (2). Για παράδειγµα, αν η 1
η

διαχειριστική περίοδος λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2012, θα συµπληρώσετε
31/12/2012.

Τα υπόλοιπα πεδία συµπληρώνονται µε επιλογή από λίστα (3).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Ορισµός ∆ραστηριοτήτων & Σχέσεων” και ακολουθεί
ο ορισµός δραστηριοτήτων.
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Ορισµός ∆ραστηριοτήτων

Ορισµός ∆ραστηριοτήτων

Ακολουθεί ο ορισµός δραστηριοτήτων µε την οθόνη “∆ιαχείριση ∆ραστηριοτήτων”. Οι
δραστηριότητες είναι διαθέσιµες για οποιαδήποτε αλλαγή, αφού έχουν ήδη οριστεί σε
αρχικό στάδιο της σύστασης, στην Εκκίνηση ∆ιαδικασίας Επιλογής ΚΑ∆ Νοµικού
Προσώπου. δείτε σχετικά ...

Σε αυτή την οθόνη εµφανίζονται οι δραστηριότητες που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Στο παράδειγµά µας, έχουµε προσθέσει µία κύρια και µία δευτερεύουσα
δραστηριότητα. Στον πίνακα µε τις δραστηριότητες φαίνεται ο Κωδικός Αριθµός
∆ραστηριότητας (π.χ. 47992000) και το είδος (π.χ. 1, όπου 1 σηµαίνει ότι η
δραστηριότητα είναι κύρια).

Αν οι δραστηριότητες, που είχατε εισάγει σε προηγούµενο στάδιο (Εκκίνηση
∆ιαδικασίας Επιλογής ΚΑ∆ Νοµικού Προσώπου), είναι σωστές και δεν χρειάζεται
κάποια αλλαγή, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Τέλος, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή
∆ραστηριοτήτων” (3).

Αν υπάρχουν λάθη σε κάποια δραστηριότητα, θα ακολουθήσετε τα παρακάτω
βήµατα:

 Επιλέγετε από το πεδίο “Να διαγραφεί η δραστηριότητα” (1α),
πατώντας το βελάκι, τη δραστηριότητα που θέλετε και κάνετε κλικ στο
πλήκτρο “∆ιαγραφή της επιλεγµένης δραστηριότητας” (1β).

 Για να την εισάγετε ξανά επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη Νέας
∆ραστηριότητας (2). Οπότε µεταβαίνετε στην οθόνη περιορισµού
λίστας δραστηριοτήτων για να εισάγετε ξανά φίλτρο.

 Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη της δραστηριότητας και
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συνεχίσετε, θα επιστρέψετε στην οθόνη διαχείρισης, την οθόνη που
βλέπετε παραπάνω.

 Αν δεν επιθυµείτε να εισάγετε νέα δραστηριότητα, θα κάνετε κλικ στο
πλήκτρο “Τέλος, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή ∆ραστηριοτήτων” (3).

Μετά τον ορισµό δραστηριοτήτων ακολουθεί η οθόνη “Επιλογή” για να συνεχίσετε µε
τον ορισµό σχέσεων.

Υπάρχουν δύο επιλογές (δύο πλήκτρα):

 Συνέχεια στον ορισµό Σχέσεων (1)

 Παράκαµψη Ορισµού Σχέσεων (2)

Σε περίπτωση που η νοµική µορφή της εταιρείας είναι ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, επιλέγετε το
πρώτο πλήκτρο για να ορίσετε σχέσεις. Στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ πρέπει να οριστεί
τουλάχιστον µία σχέση διαχειριστή.

Σε περίπτωση που η νοµική µορφή της εταιρείας είναι ΑΕ έχετε τη δυνατότητα να
προσπεράσετε το στάδιο των σχέσεων, γιατί στις ΑΕ ο ορισµός σχέσεων δεν είναι
υποχρεωτικός. Αν συνεχίσετε µε τον ορισµό σχέσεων σε ΑΕ, µπορείτε να δηλώσετε για
παράδειγµα τα µέλη του ∆Σ.

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια στον ορισµό Σχέσεων” µεταβαίνετε στην οθόνη
“ΣΧΕΣΕΙΣ”.
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Ορισµός Σχέσεων

Ορισµός Σχέσεων

Στην οθόνη "Σχέσεις" ορίζονται οι σχέσεις για τους ιδρυτές και τα πρόσωπα που δεν
ανήκουν στους ιδρυτές.

Υπάρχουν δύο δυνατότητες:

Να οριστεί σχέση για κάποιο πρόσωπο που ανήκει στους ιδρυτές.

Να οριστεί σχέση για κάποιο πρόσωπο που δεν ανήκει στους ιδρυτές.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΤΗ

Στο πεδίο “Επιλέξτε ΑΦΜ” επιλέγετε, πατώντας το βελάκι, τον ιδρυτή για τον
οποίο θέλετε να ορίσετε σχέση (1). Σε αυτή τη λίστα εµφανίζονται όλοι οι
ιδρυτές που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Στο πεδίο “Κατηγορία Σχέσης” επιλέγετε την κατηγορία από λίστα (2):

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στο πεδίο “Είδος Σχέσης” επιλέγετε το είδος από λίστα (3):

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ι∆ΡΥΟΜΕΝΟ ΜΗ ΦΠ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)
 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗ ΦΠ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)
 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
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 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)
 ΤΑΜΙΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ)

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη της παραπάνω Σχέσης” για να την
προσθέσετε.

Μετά την προσθήκη της σχέσης, ακολουθεί η οθόνη “∆ιαχείριση Σχέσεων”.

Σε αυτή την οθόνη εµφανίζονται οι σχέσεις που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Στο παράδειγµά µας, έχουµε προσθέσει µία σχέση ∆ιαχειριστή. Στον πίνακα µε τις
σχέσεις φαίνεται το ΑΦΜ του ιδρυτή “041900461”, η κατηγορία “2”, όπου 2 σηµαίνει
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ και το είδος “1”, όπου 1 σηµαίνει ότι είναι ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

Για να διορθώσετε κάποια σχέση, αν έχετε κάνει λάθος, θα πρέπει να τη διαγράψετε
και να την εισάγετε ξανά.

Επιλέγετε από το πεδίο “Να διαγραφεί η Σχέση” (1α), πατώντας το βελάκι, τη
σχέση που θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο “∆ιαγραφή” (1β).

 Για να την εισάγετε ξανά επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη Νέας Σχέσης" (2).
Οπότε µεταβαίνετε στην οθόνη σχέσεων για να την εισάγετε ξανά.

Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη της σχέσης και συνεχίσετε, θα επιστρέψετε
στην οθόνη διαχείρισης, την οθόνη που βλέπετε παραπάνω.

Αν δεν επιθυµείτε να εισάγετε νέα σχέση, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Τέλος,
ολοκληρώθηκε η εισαγωγή Σχέσεων” (3).

Στο παράδειγµά µας, θα προσθέσουµε και µία δεύτερη σχέση για πρόσωπο που δεν
ανήκει στους ιδρυτές.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΡΥΤΕΣ

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη Νέας Σχέσης”, µεταβαίνουµε στην οθόνη
σχέσεων.

Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη ΑΦΜ που δεν ανήκει στους ιδρυτές” για να
µεταβούµε στην οθόνη “Νέο ΑΦΜ”, όπου εισάγουµε το ΑΦΜ του προσώπου που δεν
ανήκει στους ιδρυτές, π.χ. 046254318.

Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” και συνεχίζουµε µε την οθόνη “Σύγκριση
Στοιχείων”.
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Σε αυτή την οθόνη φαίνονται τα στοιχεία του προσώπου (ΛΕΒΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ) στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο ΑΦΜ.

Τσεκάρουµε το κουτάκι “Ο κάτοχος είναι σωστός”.

Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Οπότε µεταφερόµαστε ξανά στην οθόνη σχέσεων.

Στο πεδίο “Επιλέξτε ΑΦΜ” επιλέγετε, πατώντας το βελάκι, το ΑΦΜ του
προσώπου που δεν ανήκει στους ιδρυτές (1). Εµφανίζεται αυτόµατα στη λίστα
µετά την προσθήκη που έγινε.

Στο πεδίο “Κατηγορία Σχέσης” επιλέγουµε την κατηγορία από λίστα (2) (π.χ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ).

Στο πεδίο “Είδος Σχέσης” επιλέγουµε το είδος από λίστα (3) (π.χ. ΤΑΜΙΑΣ).

Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη της παραπάνω Σχέσης” για να την
προσθέσουµε.
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Μετά την προσθήκη της σχέσης, ακολουθεί η οθόνη “∆ιαχείριση Σχέσεων”.

Παρατηρούµε ότι στον πίνακα σχέσεων έχει προστεθεί µία ακόµα σχέση µε ΑΦΜ
“046254318”, κατηγορία “2”, όπου 2 σηµαίνει ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ και είδος “7”, όπου 7
σηµαίνει ότι είναι ΤΑΜΙΑΣ.

Αν θέλουµε να προσθέσουµε και άλλη σχέση επιλέγουµε “Προσθήκη Νέας Σχέσης” (1),
διαφορετικά “Τέλος, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή Σχέσεων” (2).

Μετά και τον ορισµό σχέσεων, ακολουθεί η οθόνη “Στοιχεία ΦΣΚ”.
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Στοιχεία ΦΣΚ

Στοιχεία ΦΣΚ

Στην οθόνη "Στοιχεία ΦΣΚ" εισάγετε στοιχεία που αφορούν το Φόρο Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου.

Το  ποσό  του  ΦΣΚ  έρχεται  συµπληρωµένο  από  το  σύστηµα  (π.χ.60),  όπως  και  τα
Στοιχεία Απόδειξης.

Στο πεδίο “Ένδειξη Εισφοράς στο Κεφάλαιο άλλου Περιουσιακού Στοιχείου
(εκτός χρήµατος)” επιλέγετε από λίστα (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) (1). Αν δηλαδή υπάρχει
άλλο περιουσιακό στοιχείο εκτός χρήµατος ή όχι.

Στο πεδίο “Ένδειξη Επιφύλαξης” επιλέγετε από λίστα (2):

 Με Επιφύλαξη
 Χωρίς Επιφύλαξη

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθεί η οθόνη “Ολοκλήρωση Ελέγχων”.
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Ολοκλήρωση Ελέγχων

Ολοκλήρωση Ελέγχων

Στην οθόνη “Ολοκλήρωση Ελέγχων” το σύστηµα ενηµερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ο
έλεγχος από τη ΓΓΠΣ πάνω στα στοιχεία που είχατε ορίσει.

Η παραπάνω οθόνη είναι µία ενηµερωτική οθόνη του συστήµατος. 

Αναγράφονται σε αυτή:

η IP (διεύθυνση) του υπολογιστή σας (π.χ. 10.234.123.154)
ο Αρ. ΓΕΜΗ (π.χ. 116232301000)
Κωδ. Χρήστη
Αριθµός Υπόθεσης (π.χ. #14)
Μέλη (οι ιδρυτές δηλαδή)

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια στην κλήση του WS της Εφορίας” για να λάβετε το
ΑΦΜ της εταιρείας.

Αν στις προηγούµενες οθόνες, µε τα στοιχεία που χρειάζονται για την απόδοση ΑΦΜ,
έχει γίνει κάποιο λάθος, θα εµφανιστεί µήνυµα από το σύστηµα. Οπότε θα πρέπει να
ξεκινήσετε τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ από την αρχή. Κάποιες οθόνες διατηρούν τα
στοιχεία που έχετε συµπληρώσει. Θα πρέπει όµως να εισάγετε ξανά τις δραστηριότητες
και τις σχέσεις.

Αν όλα τα στοιχεία που έχετε ορίσει είναι σωστά, ακολουθεί η οθόνη “ΑΦΜ Εταιρείας”.
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ΑΦΜ Εταιρείας

ΑΦΜ Εταιρείας

Στην οθόνη “ΑΦΜ Εταιρείας” δίνεται το ΑΦΜ της εταιρείας. 

Σε αυτή την οθόνη φαίνεται το ΑΦΜ που αποδόθηκε στην εταιρεία από τη ΓΓΠΣ και η
ηµεροµηνία έναρξης στη ΓΓΠΣ, η οποία είναι η ηµεροµηνία που δίνεται το ΑΦΜ στο
σύστηµα. 

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια στην διαδικασία”.

Ακολουθεί η οθόνη “Αναγγελία σύστασης στον ΟΑΕΕ”.



Μέρος

XXXII
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Βήµα 28 - Αναγγελία Σύστασης στον ΟΑΕΕ

H οθόνη “Αναγγελία σύστασης στον ΟΑΕΕ” αφορά την αποστολή ανακοίνωσης
σύστασης της εταιρείας (ανεξαρτήτως νοµικής µορφής) µε τα στοιχεία των εταίρων και
του/των διαχειριστών στον ΟΑΕΕ.

Για υπό σύσταση εταιρεία µε νοµική µορφή ΙΚΕ, χρησιµοποιείται το υπόδειγµα Γ.

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα "Αναγγελία προς ΟΑΕΕ" (υπόδειγµα Γ
για ΙΚΕ) (1), το ελέγχετε, κάνετε τυχόν διορθώσεις και το υπογράφετε. δείτε

σχετικά ...

 Σκανάρετε την υπογεγραµµένη αναγγελία σύστασης, κάνετε κλικ στην επιλογή
"διαγραφή" και την ανεβάζετε στο σύστηµα µε τη γνωστή διαδικασία. δείτε

σχετικά …

 Επίσης, τη στέλνετε µε FAX στο αρµόδιο τµήµα ΟΑΕΕ (στην περιοχή της έδρας
της υπό σύσταση εταιρείας).

 Τσεκάρετε το κουτάκι “Έστειλα στον ΟΑΕΕ την παραπάνω αναγγελία” (2).

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” (3).

Σε αυτό το βήµα στέλνετε την αναγγελία σύστασης στο αρµόδιο τµήµα ΟΑΕΕ, αλλά δεν
περιµένετε κάποια απάντηση και συνεχίζετε µε την οθόνη “Εγγραφή στο
Επιµελητήριο”.



Μέρος

XXXIII
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Βήµα 29 - Εγγραφή στο Επιµελητήριο

Η οθόνη “Εγγραφή στο Επιµελητήριο” αφορά την εγγραφή της εταιρείας στο αρµόδιο
Επιµελητήριο.

Αποστέλλετε µέσω email την αίτηση εγγραφής στο επιµελητήριο και αναµένετε
απάντηση, στην οποία δίνεται ο Αριθµός Μητρώου Μέλους.

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα ΙΙΙ-5 (1), το ελέγχετε, κάνετε τυχόν
διορθώσεις και το υπογράφετε. δείτε σχετικά …

 Σκανάρετε και στέλνετε την υπογεγραµµένη αίτηση προς το αρµόδιο
επιµελητήριο µε email (υπάρχει κατάλογος επιµελητηρίων µε διευθύνσεις,
email και τηλέφωνα).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Έχετε στείλει µε email την αίτηση εγγραφής στο αρµόδιο
επιµελητήριο και περιµένετε απάντηση. Το επιµελητήριο είναι υποχρεωµένο να
απαντήσει µε email την ίδια ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη.
Όσο αναµένετε την απάντηση από το επιµελητήριο, µπορείτε να αποσυνδεθείτε από το
σύστηµα (επιλέξτε το πλήκτρο “Αποσύνδεση” στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης) και να
συνδεθείτε ξανά όταν την λάβετε. Με την επανασύνδεση στο σύστηµα, επιστρέφετε
στην οθόνη που είχατε µείνει.
Αφού λάβετε την απάντηση από το επιµελητήριο µε email, µπαίνετε στο σύστηµα, στην
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οθόνη της Εγγραφής στο Επιµελητήριο, και ακολουθείτε τα παρακάτω βήµατα:

Εκτυπώνετε την απάντηση (την οποία έχετε λάβει µε email), τη σκανάρετε και την
αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας, στο φάκελο που έχετε δηµιουργήσει για την
εταιρεία.

 Στο πεδίο “Αίτηση Εγγραφής” κάνετε κλικ στην επιλογή "διαγραφή" και
ανεβάζετε µε τη γνωστή διαδικασία (δείτε σχετικά …) την υπογεγραµµένη
αίτηση που στείλατε στο επιµελητήριο (1).

 Στο πεδίο “Αριθµός Μητρώου Μέλους που έδωσε το Επιµελητήριο”
συµπληρώνετε τον αριθµό µητρώου της εταιρείας που αναγράφεται στην
απάντηση του επιµελητηρίου (2).

 Στο πεδίο “Βεβαίωση Εγγραφής στο Επιµελητήριο” ανεβάζετε µε τη
γνωστή διαδικασία (δείτε σχετικά …) την απάντηση που λάβατε από το
επιµελητήριο (3). Την οποία έχετε αποθηκευµένη στον υπολογιστή σας,
στο φάκελο της εταιρείας.

 Στο πεδίο “Ηµεροµηνία εγγραφής στο Επιµελητήριο” συµπληρώνετε την
ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απάντηση του επιµελητηρίου (4).

 Στο πεδίο “Τµήµα του Επιµελητηρίου που εγγράφει” επιλέγετε από λίστα
το τµήµα το οποίο εγγράφει την εταιρεία (5).

 Τσεκάρετε το κουτάκι “Ολοκληρώθηκε η εγγραφή στο Επιµελητήριο”
(6).

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθεί η οθόνη “ΓΕΜΗ Τελική Ενηµέρωση”.



Μέρος

XXXIV
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Βήµα 30 - ΓΕΜΗ Τελική Ενηµέρωση

Στην οθόνη “ΓΕΜΗ Τελική Ενηµέρωση” το σύστηµα ενηµερώνει ότι έγινε µε επιτυχία η
αυτόµατη ενηµέρωση του ΓΕΜΗ για το ΑΦΜ και το ΚΑ∆.

Έρχεται συµπληρωµένο το ΑΦΜ της εταιρείας, που είχε αποδοθεί σε προηγούµενο
στάδιο, και εµφανίζεται µήνυµα από το ΓΕΜΗ ότι ενηµερώθηκε επιτυχώς.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και ακολουθεί η οθόνη “Βεβαίωση Ίδρυσης”.



Μέρος

XXXV
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Βήµα 31 - Βεβαίωση Ίδρυσης

Στην οθόνη “Βεβαίωση Ίδρυσης” η Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) χορηγεί βεβαίωση
ίδρυσης στον εκπρόσωπο της εταιρείας ή αν δεν υπάρχει, στους ιδρυτές.

Αφού έχει ολοκληρωθεί και η εγγραφή της εταιρείας στο επιµελητήριο, ο/ η
συµβολαιογράφος χορηγεί βεβαίωση στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες
προέβη και το αποτέλεσµα το οποίο είχαν.  

 Ανοίγετε το συµπληρωµένο υπόδειγµα ΙΙΙ-7, το ελέγχετε, κάνετε τυχόν
διορθώσεις και το υπογράφετε. δείτε σχετικά …

 Σκανάρετε την υπογεγραµµένη βεβαίωση, κάνετε κλικ στην επιλογή
"διαγραφή" και την ανεβάζετε στο σύστηµα µε τη γνωστή διαδικασία. δείτε

σχετικά …

 Επίσης, τη δίνετε στον ενδιαφερόµενο, δηλαδή στον εκπρόσωπο ή αν δεν
υπάρχει, στον ιδρυτή.

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “∆όθηκε στον ενδιαφερόµενο, συνέχεια”.

Ακολουθεί η οθόνη “Πρωτοδικείο” σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή “Περιφέρεια” σε
περίπτωση ΑΕ.
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Βήµα 32 - Πρωτοδικείο (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) - Περιφέρεια (ΑΕ)

Η οθόνη “Πρωτοδικείο” σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ (“Περιφέρεια” σε περίπτωση ΑΕ)
αφορά τη διαβίβαση της βεβαίωσης ίδρυσης και του καταστατικού στην αρµόδια
υπηρεσία.
Για υπό σύσταση εταιρεία µε νοµική µορφή ΙΚΕ, δεν εµφανίζεται η συγκεκριµένη
οθόνη.

Η οθόνη του Πρωτοδικείου είναι ίδια µε αυτή της Περιφέρειας και τα βήµατα που
ακολουθείτε στη µία, ακολουθείτε και στην άλλη.

Στην παραπάνω οθόνη διακρίνονται:

Η βεβαίωση ίδρυσης: Είναι η βεβαίωση ίδρυσης που είχατε ανεβάσει στην
προηγούµενη οθόνη (το υπόδειγµα 7 του παραρτήµατος ΙΙΙ).

Το καταστατικό: Είναι το καταστατικό (επικυρωµένο αντίγραφο) που είχατε
ανεβάσει στην οθόνη υποβολής καταστατικού, σε προηγούµενο βήµα.

Τα δύο παραπάνω αρχεία έχετε τη δυνατότητα να τα ανοίξετε, πατώντας επάνω στα
υπογραµµισµένα γράµµατα.

Στέλνετε µε FAX τη βεβαίωση ίδρυσης στο αρµόδιο Πρωτοδικείο (καλό θα είναι
να επικοινωνήσετε πριν γιατί µπορεί να θέλουν να πάτε αυτοπροσώπως τη
βεβαίωση).

∆ιαβιβάζετε το καταστατικό (επικυρωµένο αντίγραφο) στο αρµόδιο
Πρωτοδικείο εντός 15 εργάσιµων ηµερών από τη σύσταση της εταιρείας (από
την ηµέρα που αποδόθηκε αριθµός ΓΕΜΗ).

Τσεκάρετε το κουτάκι “Στάλθηκαν στο Πρωτοδικείο”.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και ακολουθεί η οθόνη “Επισύναψη
λοιπών αρχείων στον φάκελο της υπόθεσης”.
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Βήµα 33 - Επισύναψη λοιπών αρχείων

Στην οθόνη “Επισύναψη λοιπών αρχείων στον φάκελο της υπόθεσης” επισυνάπτετε
(προαιρετικά) αρχεία, εκτός από αυτά που έχετε ανεβάσει στο σύστηµα σε όλη την
προηγούµενη διαδικασία.

Αυτό το στάδιο είναι προαιρετικό.

 Ανεβάζετε τα αρχεία που επιθυµείτε, µε τη γνωστή διαδικασία. δείτε σχετικά ...

 Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθεί η τελευταία οθόνη “∆ιαβίβαση φυσικού φακέλου” για την ολοκλήρωση της
υπόθεσης.
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Βήµα 34 - ∆ιαβίβαση Φυσικού Φακέλου

H οθόνη “∆ιαβίβαση φυσικού φακέλου” είναι το τελευταίο βήµα για την ολοκλήρωση
της υπόθεσης.

Είναι η τελική οθόνη του συστήµατος για τη διαδικασία της σύστασης. Εφόσον
ολοκληρωθεί και αυτό το βήµα, έχετε κλείσει την υπόθεση.

∆ιαβιβάζετε εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από τη σύσταση της εταιρείας
(από την ηµέρα που αποδόθηκε αριθµός ΓΕΜΗ) τον φυσικό φάκελο αυτής στην
υπηρεσία ΓΕΜΗ του αρµόδιου επιµελητηρίου. 

Ο φυσικός φάκελος περιλαµβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των
επισυναπτόµενων σε αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και
δηλώσεις. δείτε σχετικά ...

Τσεκάρετε το κουτάκι “Ο φυσικός φάκελος διαβιβάστηκε στην αρµόδια
υπηρεσία ΓΕΜΗ”.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Τέλος, κλείσιµο υπόθεσης”.

Η υπόθεση έχει κλείσει, οπότε εµφανίζεται η οθόνη που ενηµερώνει ότι η πληροφορία
έχει υποβληθεί.
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Επιβεβαίωση Ολοκλήρωσης Υπόθεσης

Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης υπόθεσης

Η υπόθεση έχει κλείσει, οπότε εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Το σύστηµα σας καθοδηγεί να ανοίξετε τα εισερχόµενά σας. Οπότε κλείνετε την πλήρη
οθόνη και µεταβαίνετε στην κεντρική οθόνη του συστήµατος.
 
Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Εισερχόµενα”.

Η υπόθεση όµως, που µόλις έχετε ολοκληρώσει, είναι στις υποθέσεις σας.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Οι υποθέσεις µου” και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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Επιλέγετε από τη λίστα πάνω δεξιά, πατώντας το βελάκι, “Προβολή µόνο των
αρχειοθετηµένων υποθέσεων”.

Η υπόθεσή σας (π.χ. #14) διακρίνεται στην πρώτη γραµµή. Στην περιγραφή της
υπόθεσης φαίνεται το στάδιο “∆ιαβίβαση Φυσικού Φακέλου” και η επωνυµία της
εταιρείας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τον φυσικό φάκελο

(Ενδεικτικός κατάλογος που προέκυψε µετά από επικοινωνίες που πραγµατοποιήθηκαν
µε επιµελητήρια Αθηνών)

1 Υπεύθυνη ∆ήλωση – Εξουσιοδότηση για τον ορισµό εκπροσώπου (Υπόδειγµα 1 –
παραρτ. Ι – ΚΥΑ)*

2 Εντολή – Υπεύθυνη ∆ήλωση προς την ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρείας (Υπόδειγµα
4 – Παραρτ. Ι - ΚΥΑ)

3 ∆ήλωση Εκπροσώπου – Αντικλήτου (Υπόδειγµα 5 – Παραρτ. Ι – ΚΥΑ)*

4 Ακριβές αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου των εταίρων/
ιδρυτών/ διαχειριστών/ µελών ∆Σ

5 Ακριβές αντίγραφο Άδειας ∆ιαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας ή Άδειας ∆ιαµονής ως διαχειριστής ΕΠΕ και ως Νόµιµοι
εκπρόσωποι ή µέλη ∆Σ ΑΕ αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.*

6 ∆ήλωση – Αίτηση εταίρων/ ιδρυτών προς τον ΟΑΕΕ (Υπόδειγµα 1 – Παραρτ. ΙΙ –
ΚΥΑ)

7 Απάντηση ΟΑΕΕ (Υπόδειγµα 2 – Παραρτ. ΙΙ – ΚΥΑ)

8 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΟΑΕΕ (αντί των ανωτέρω 5 & 6)

9 ∆ήλωση – Αίτηση εταίρων/ ιδρυτών προς το ΙΚΑ (Υπόδειγµα 5 – Παραρτ. ΙΙ –
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ΚΥΑ)

10 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΙΚΑ ή θετική απάντηση ΙΚΑ

11 Υπεύθυνη ∆ήλωση εξαίρεσης από υποβολή ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ (αντί
των ανωτέρω 8 & 9)

12 ∆ήλωση απόδοσης ΑΦΜ/ µεταβολής ατοµικών στοιχείων (Έντυπο Μ1 – TAXIS) ή
∆ήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Έντυπο Μ3 –
TAXIS)*

13 Αποδεικτικό Καταβολής φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου*

14 Καταστατικό (αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης)

15 Μισθωτήριο, πρωτότυπο θεωρηµένο από ∆ΟΥ ή αντίγραφό του αν επισυνάπτεται
στο καταστατικό

16 Αποδείξεις Είσπραξης τελών (άρθρο 14 ΚΥΑ)

17 Γραµµάτιο Κατάθεσης τελών σε Τράπεζα

18 Αναγγελία Σύστασης Εταιρείας & καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (Υπόδειγµα 1, Παραρτ.
ΙΙΙ – ΚΥΑ)

19 Ανακοίνωση Σύστασης για ΦΕΚ (Υπόδειγµα 2 για ΑΕ ή 3 για ΕΠΕ – Παραρτ. ΙΙΙ –
ΚΥΑ)

20 Βεβαίωση Εθνικού Τυπογραφείου για τη χορήγηση ΚΑ∆ (Υπόδειγµα 4 – Παραρτ.
ΙΙΙ – ΚΥΑ)

21 Αναγγελία Εγγραφής ή Επανεγγραφής εταίρων/ ιδρυτών σε ΟΑΕΕ (Υπόδειγµα 4 
– Παραρτ. ΙΙ – ΚΥΑ)*

22 ∆ήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Έντυπο Μ3 –
TAXIS)

23 ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης (Έντυπο Μ6 – TAXIS)*

24 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου (Έντυπο Μ7 – TAXIS)

25 ∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου (Έντυπο Μ8 – TAXIS)*

26 Αίτηµα Εγγραφής προς Επιµελητήριο (Υπόδειγµα 5 – Παραρτ. ΙΙΙ – ΚΥΑ)

27 Ανακοίνωση Εγγραφής Εταιρείας στο Επιµελητήριο (Υπόδειγµα 6 – Παραρτ. ΙΙΙ –
ΚΥΑ)

28 Βεβαίωση (Υπόδειγµα 7 – Παραρτ. ΙΙΙ – ΚΥΑ)

* όπου απαιτείται

Σηµείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 12, παρ.2, της ΚΥΑ Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470Β’
/24-3-2011), τα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα και δηλώσεις, τα οποία
περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της νεοσυσταθείσας µέσω ΥΜΣ εταιρείας,
πρέπει να είναι πρωτότυπα εκτός α) του καταστατικού και των επισυναπτόµενων σε
αυτό εγγράφων, καθώς το πρωτότυπο τηρείται πάντα από το συµβολαιογράφο και
στο φάκελο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ τηρείται απλό αντίγραφο και β) όσων έχουν σταλεί
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία και εκ των
πραγµάτων δεν µπορούν να είναι πρωτότυπα.
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΦΠ

Σε περίπτωση που κάποιος ιδρυτής δεν έχει ΑΦΜ, θα αποκτήσει µέσω συστήµατος σε
αυτό το στάδιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να συµµετέχει ως ιδρυτής/µέτοχος
σε ελληνική ανώνυµη εταιρεία χωρίς να είναι µέλος του πρώτου ∆Σ της νέας εταιρείας, δεν είναι υπόχρεος
απόκτησης ΑΦΜ.

Η πρώτη οθόνη που εµφανίζεται είναι “Απόδοση ΑΦΜ στους ιδρυτές”.

Σε αυτή την οθόνη διακρίνονται οι ιδρυτές, οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ και θα το
αποκτήσουν µέσω ΥΜΣ. Με ενέργειες που θα πραγµατοποιήσει ο/ η συµβολαιογράφος
στο σύστηµα και σε επικοινωνία µε την αρµόδια ∆ΟΥ.

Η διαδικασία που θα περιγραφεί παρακάτω αφορά φυσικά πρόσωπα. Για νοµικά
αλλοδαπά πρόσωπα, η διαδικασία διαφέρει και δεν γίνεται στα πλαίσια µίας σύστασης
εταιρείας, αλλά αποτελεί ξεχωριστή ενότητα στο σύστηµα. Ουσιαστικά, ακολουθείτε η
ίδια διαδικασία µε την απόδοση ΑΦΜ στη διαδικασία σύστασης µίας εταιρείας. Το ΑΦΜ
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αποδίδεται από τη ΓΓΠΣ ηλεκτρονικά και ενηµερώνεται άµεσα το σύστηµα. δείτε σχετικά

...

Στο παράδειγµά µας, το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ΑΦΜ είναι η ΚΕΛΑΙ∆ΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Ο ιδρυτής ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να συµπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο
«∆ήλωση απόδοσης ΑΦΜ/µεταβολής ατοµικών στοιχείων» Μ1 και «∆ήλωση σχέσεων
φορολογούµενου» Μ7. Τα συµπληρωµένα αυτά έντυπα αποστέλλονται µε FAX από τον/
τη συµβολαιογράφο στην αρµόδια ∆ΟΥ για να αποδοθεί το ΑΦΜ.

Μπορείτε να βρείτε ποιά είναι η αρµόδια ∆ΟΥ από το αρχείο excel που φαίνεται µε µπλε
υπογραµµισµένα γράµµατα στην παραπάνω οθόνη (Ευρετήριο χωρικής αρµοδιότητας
των ∆ΟΥ) (1).

Μπορείτε να ανοίξετε από την οθόνη τα υποδείγµατα Μ1 και Μ7 ώστε να
συµπληρωθούν και να υπογραφούν από τον ιδρυτή (2). Αυτό γίνεται κάνοντας
κλικ επάνω στα µπλε υπογραµµισµένα γράµµατα.

Στέλνετε τις δηλώσεις Μ1 και Μ7 του ιδρυτή µε FAX στην αρµόδια ∆ΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Έχετε στείλει µε FAX τις δηλώσεις Μ1 και Μ7 στη ∆ΟΥ και περιµένετε
απάντηση. Η ∆ΟΥ είναι υποχρεωµένη να απαντήσει µε FAX την ίδια ηµέρα ή το
αργότερο την επόµενη εργάσιµη.
Όσο αναµένετε την απάντηση από τη ∆ΟΥ, µπορείτε να αποσυνδεθείτε από το σύστηµα
(επιλέξτε το πλήκτρο “Αποσύνδεση” στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης) και να
συνδεθείτε ξανά όταν την λάβετε. Με την επανασύνδεση στο σύστηµα, επιστρέφετε
στην οθόνη που είχατε µείνει.

Αφού λάβετε την απάντηση από τη ∆ΟΥ µε FAX, µπαίνετε στο σύστηµα, στην οθόνη
Απόδοσης ΑΦΜ στους ιδρυτές, και ακολουθείτε τα παρακάτω βήµατα:

Στο πεδίο “Έγγραφα που υπεβλήθησαν προκειµένου οι ιδρυτές να αποκτήσουν
ΑΦΜ” ανεβάζετε µε τη γνωστή διαδικασία (δείτε σχετικά …) τις δηλώσεις Μ1 και
Μ7 που στείλατε στη ∆ΟΥ (3).

Τσεκάρετε το κουτάκι “Απέκτησαν ΑΦΜ όσοι δεν είχαν” (4).

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και ακολουθεί η οθόνη “Εισαγωγή ΑΦΜ
που αποκτήθηκαν για όσους ιδρυτές δεν είχαν”.
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Σε αυτή την οθόνη εµφανίζεται ένας πίνακας µε τους ιδρυτές που δεν είχαν ΑΦΜ και
αποκτήθηκε µέσω της ΥΜΣ. Στο παράδειγµά µας, η ΚΕΛΑΙ∆ΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Στο πεδίο “ΑΦΜ που αποκτήθηκε” εισάγετε το ΑΦΜ που έχει δοθεί µε την
απάντηση της ∆ΟΥ.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθεί η οθόνη “Έλεγχος Νέων ΑΦΜ”.

Στην παραπάνω οθόνη γίνεται έλεγχος για το αν το ΑΦΜ που αποδόθηκε στον
συγκεκριµένο ιδρυτή είναι σωστό.

Φαίνονται τα στοιχεία του ιδρυτή (Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο) και το ΑΦΜ που έχει
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αποδοθεί. Με την αναζήτηση του ΑΦΜ στην ΓΓΠΣ έρχεται σαν αποτέλεσµα το όνοµα
του κατόχου.

Ελέγχετε ότι ο κάτοχος του ΑΦΜ είναι ο ιδρυτής. Αν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο,
επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη για να εισάγετε ξανά το ΑΦΜ, σε
περίπτωση που έγινε λάθος.

Τσεκάρετε το κουτάκι “Βρέθηκε ο κάτοχος και είναι ο σωστός”.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Οπότε συνεχίζετε µε τις ενηµερότητες, φορολογική και ασφαλιστικές ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. 
δείτε σχετικά ...



Μέρος

XXXX



197ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ ΝΠ

© 2013 B-logica

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ ΝΠ

Παρακάτω, θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ σε αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο.

Μπαίνοντας στο σύστηµα, εµφανίζεται η κεντρική οθόνη.

Στο κάτω αριστερό µέρος της κεντρικής οθόνης υπάρχουν κάποιες επιλογές που δίπλα
έχουν ένα κόκκινο βελάκι. Η επιλογή “Απόδοση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νοµικό Πρόσωπο”
είναι αυτή µε την οποία εκκινείται η διαδικασία που θα περιγράψουµε.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ ΝΠ - ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Για να ξεκινήσει η διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε αλλοδαπό ΝΠ κάνετε κλικ µε το
ποντίκι πάνω στο κόκκινο βελάκι, “Απόδοση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νοµικό Πρόσωπο”.
Επιλέγοντάς το εµφανίζεται δεξιά, στο κέντρο της οθόνης, το πλήκτρο “Έναρξη
Υπόθεσης”.
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Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Έναρξη υπόθεσης” και συνεχίζετε µε την Εκκίνηση
∆ιαδικασίας Απόδοσης ΑΦΜ Αλλοδαπής Εταιρείας.

Αυτή η διαδικασία είναι παρόµοια µε τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε µία εταιρεία που
συστήνετε από την αρχή µε το σύστηµα.
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Για να φαίνεται µόνο η οθόνη στην οποία γίνεται η απόδοση ΑΦΜ και όχι οι επιλογές
αριστερά, θα επιλέξετε το πλήκτρο “Άνοιγµα εφαρµογής”, δηλαδή τα δύο κόκκινα
µικρά τετράγωνα που βρίσκονται δίπλα στο “Ανάθεση σε εµένα”. Το αποτέλεσµα είναι
να φαίνεται η υπόθεση που έχετε ξεκινήσει σε πλήρη οθόνη.

Σε αυτή την οθόνη φαίνονται τα στοιχεία της ΥΜΣ (Υπηρεσίας µίας Στάσης). ∆ίνονται
κάποιες διευκρινίσεις στο κείµενο της οθόνης. Ότι η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται
για απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπό ΝΠ, εφόσον αυτό το πρόσωπο αποτελεί ιδρυτή της
εταιρείας που θέλετε να συστήσετε µέσω του ΓΕΜΗ. Το ΑΦΜ λαµβάνεται µετά από
επικοινωνία µε την ΓΓΠΣ, σε πραγµατικό χρόνο.

Το σύστηµα σας ρωτάει αν είστε σίγουρος/η πως θέλετε να συνεχίσετε.

Έχετε δύο επιλογές (δύο πλήκτρα):

Ναι, είµαι σίγουρος/η (1)

Με αυτή την επιλογή συνεχίζετε τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ.

Όχι, τερµατισµός διαδικασίας (2)

Με αυτή την επιλογή ακυρώνετε τη διαδικασία και επιστρέφετε στην
κεντρική οθόνη του συστήµατος.

Αν επιλέξετε να συνεχίσετε, µεταβαίνετε στην οθόνη “ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”.
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Σε αυτή την οθόνη έρχονται συµπληρωµένα από το σύστηµα: 

· η µορφή Μη Φ.Π.

· η ηµεροµηνία σύστασης (η ηµεροµηνία που ξεκινάτε τη διαδικασία)

Εσείς συµπληρώνετε τα παρακάτω:

Στο πεδίο “Λήξη ∆ιάρκειας” συµπληρώνετε την ηµεροµηνία που λήγει η
διάρκεια της εταιρείας (π.χ. 15/06/2091). 

Στα πεδία “Επωνυµία” και “Τίτλος” συµπληρώνετε τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Ο τίτλος δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.

Ακολουθεί η οθόνη “Ε∆ΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”.
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Στην παραπάνω οθόνη συµπληρώνετε στοιχεία που αφορούν την έδρα της
επιχείρησης.

Συµπληρώνετε τα πεδία “Οδός”, “Αριθµός”, “Τηλέφωνο” και “FAX.

Τα πεδία “Τ.Κ.”, “∆.Ο.Υ.” και “Γεωγραφικός Κωδ.” συµπληρώνονται µε επιλογή
από λίστα.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.  

Ακολουθεί η οθόνη “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”.
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Σε αυτή την οθόνη συµπληρώνετε στοιχεία που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο, τα
βιβλία της εταιρείας, το ΦΠΑ, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης. Τα στοιχεία για την κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή ΦΠΑ έρχονται
συµπληρωµένα από το σύστηµα (και δεν επεξεργάζονται) γιατί αφορούν αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο.

Στο πεδίο “Λήξη ∆ιαχειριστικής Περιόδου” συµπληρώνετε την ανάλογη
ηµεροµηνία, όπως ορίζουν οι οδηγίες δεξιά. Για παράδειγµα, αν η διαχειριστική
περίοδος λήγει 31 ∆εκεµβρίου, θα συµπληρώσετε 3112.

Τα υπόλοιπα πεδία (ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τον ΕΦΚ) συµπληρώνονται
µε επιλογή από λίστα.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Ορισµός ∆ραστηριοτήτων & Σχέσεων”.

Ακολουθεί ο ορισµός δραστηριοτήτων µε την οθόνη “Περιορισµός Λίστας
∆ραστηριοτήτων”.
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Στο πεδίο “Φίλτρο Αναζήτησης ∆ραστηριοτήτων” συµπληρώνετε είτε τον Κωδικό
Αριθµό ∆ραστηριότητας, είτε κάποια λέξη από την περιγραφή της δραστηριότητας για
να περιοριστεί η λίστα των δραστηριοτήτων.

Θα πρέπει να οριστεί οπωσδήποτε µία κύρια δραστηριότητα και πολλές δευτερεύουσες
ή βοηθητικές, αν υπάρχουν.

Στο παράδειγµα µας, στο πεδίο “Φίλτρο Αναζήτησης ∆ραστηριοτήτων”
πληκτρολογούµε τα γράµµατα “ΖΑΧΑΡΟΠΛ”, έτσι ώστε να εµφανιστούν µόνο οι
δραστηριότητες που περιέχουν αυτά τα γράµµατα.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Φιλτράρισµα ∆ραστηριοτήτων”.

Ακολουθεί η οθόνη “Επιλογή ∆ραστηριότητας”.
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Σε αυτή την οθόνη, στο πεδίο “∆ραστηριότητες” εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης βάσει του φίλτρου που είχαµε εισάγει στην προηγούµενη οθόνη. ∆ηλαδή,
εµφανίζονται οι δραστηριότητες που περιέχουν τα γράµµατα “ΖΑΧΑΡΟΠΛ”.

Στο πεδίο “∆ραστηριότητες” επιλέγετε από τη λίστα που έχει προκύψει τη
δραστηριότητα που θέλετε.

Στο πεδίο “Είδος” επιλέγετε από λίστα το είδος της δραστηριότητας:

o Κύρια

o ∆ευτερεύουσα

o Βοηθητική

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη ∆ραστηριότητας”  (1) για να προσθέσετε
τη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει. Με το πλήκτρο “Επιστροφή και Αλλαγή
Φίλτρου” (2) µπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη και να
αλλάξετε το φίλτρο για την αναζήτηση.

Στο παράδειγµά µας, επιλέγουµε σαν είδος “ΚΥΡΙΑ” και την προσθέτουµε.

Ακολουθεί η οθόνη “∆ιαχείριση ∆ραστηριοτήτων”.
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Σε αυτή την οθόνη εµφανίζονται οι δραστηριότητες που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Στο παράδειγµά µας, έχουµε προσθέσει µία κύρια δραστηριότητα. Στον πίνακα µε τις
δραστηριότητες φαίνεται ο Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας “47241700” και το είδος
“1”, όπου 1 σηµαίνει ότι η δραστηριότητα είναι κύρια.

Για να διορθώσετε κάποια δραστηριότητα, αν έχετε κάνει λάθος, θα πρέπει να την
διαγράψετε και να την εισάγετε ξανά.

Επιλέγετε από το πεδίο “Να διαγραφεί η δραστηριότητα” (1α), πατώντας το
βελάκι, τη δραστηριότητα που θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο “∆ιαγραφή
της επιλεγµένης δραστηριότητας” (1β).

 Για να την εισάγετε ξανά επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη Νέας
∆ραστηριότητας (2). Οπότε µεταβαίνετε στην οθόνη περιορισµού λίστας
δραστηριοτήτων για να εισάγετε ξανά φίλτρο.

Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη της δραστηριότητας και συνεχίσετε, θα
επιστρέψετε στην οθόνη διαχείρισης, την οθόνη που βλέπετε παραπάνω.

Αν δεν επιθυµείτε να εισάγετε νέα δραστηριότητα, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο
“Τέλος, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή ∆ραστηριοτήτων” (3).

Μετά τον ορισµό δραστηριοτήτων ακολουθεί η οθόνη “Σχέσεις” για να συνεχίσετε µε
τον ορισµό σχέσεων.
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Για την απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπο ΝΠ είναι απαραίτητο να ορίσετε έναν Νόµιµο
Εκπρόσωπο.

Στο πεδίο “Εισάγετε Έγκυρο ΑΦΜ” συµπληρώνετε το ΑΦΜ του νόµιµου
εκπροσώπου. (1)

Στο πεδίο “Κατηγορία Σχέσης” επιλέγετε την κατηγορία από λίστα. (2)

Στο πεδίο “Είδος Σχέσης” επιλέγετε το είδος από λίστα. (3)

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη της παραπάνω Σχέσης”

Ακολουθεί η οθόνη “Σύγκριση Στοιχείων”.

Σε αυτή την οθόνη ελέγχετε αν ο κάτοχος του ΑΦΜ είναι το πρόσωπο που θέλετε να
ορίσετε τη συγκεκριµένη σχέση.

Τσεκάρετε το κουτάκι “Ο κάτοχος είναι σωστός”.

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια”.
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Ακολουθεί η οθόνη “∆ιαχείριση Σχέσεων”.

Σε αυτή την οθόνη εµφανίζονται οι σχέσεις που έχετε εισάγει στο σύστηµα.

Στο παράδειγµά µας, έχουµε προσθέσει µία σχέση Νόµιµου Εκπροσώπου. Στον πίνακα
µε τις σχέσεις φαίνεται το ΑΦΜ του συγκεκριµένου προσώπου “041900461”, η
κατηγορία “2”, όπου 2 σηµαίνει ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ και το είδος “16”, όπου 16 σηµαίνει
ότι είναι ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.

Για να διορθώσετε κάποια σχέση, αν έχετε κάνει λάθος, θα πρέπει να τη διαγράψετε
και να την εισάγετε ξανά.

Επιλέγετε από το πεδίο “Να διαγραφεί η Σχέση” (1α), πατώντας το βελάκι, τη
σχέση που θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο “∆ιαγραφή” (1β).

 Για να την εισάγετε ξανά επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη Νέας Σχέσης (2).
Οπότε µεταβαίνετε στην οθόνη σχέσεων για να την εισάγετε ξανά.

Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη της σχέσης και συνεχίσετε, θα επιστρέψετε
στην οθόνη διαχείρισης, την οθόνη που βλέπετε παραπάνω.

Αν δεν επιθυµείτε να εισάγετε νέα σχέση, θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Τέλος,
ολοκληρώθηκε η εισαγωγή Σχέσεων” (3).

Μετά και τον ορισµό σχέσεων ακολουθεί η οθόνη “Ολοκλήρωση Ελέγχων”.
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Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τη ΓΓΠΣ πάνω στα στοιχεία που είχατε ορίσει και στη
συνέχεια θα εµφανιστεί το ΑΦΜ που θα αποδοθεί στο αλλοδαπό ΝΠ.

Η παραπάνω οθόνη είναι µία ενηµερωτική οθόνη του συστήµατος. 

Αναγράφονται σε αυτή:

η IP (διεύθυνση) του υπολογιστή σας (π.χ. 10.234.123.154)
Κωδ. Χρήστη
Αριθµός Υπόθεσης (π.χ. #20)

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια στην κλήση WS της Εφορίας” για να λάβετε το
ΑΦΜ του αλλοδαπού ΝΠ.

Αν στις προηγούµενες οθόνες για τα στοιχεία που χρειάζονται για την απόδοση ΑΦΜ
έχει γίνει κάποιο λάθος, θα εµφανιστεί µήνυµα από το σύστηµα. Οπότε θα πρέπει να
ξεκινήσετε τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ από την αρχή. Κάποιες οθόνες διατηρούν τα
στοιχεία που έχετε συµπληρώσει. Θα πρέπει όµως να εισάγετε ξανά τις δραστηριότητες
και τις σχέσεις.

Αν όλα τα στοιχεία που έχετε ορίσει είναι σωστά, ακολουθεί η οθόνη “ΑΦΜ Εταιρείας”.
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Σε αυτή την οθόνη φαίνεται το ΑΦΜ που αποδόθηκε στην εταιρεία από τη ΓΓΠΣ και η
ηµεροµηνία απόδοσης ΑΦΜ, η οποία είναι η ηµεροµηνία που δίνεται το ΑΦΜ στο
σύστηµα. 

Κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Ολοκλήρωση ∆ιαδικασίας”.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, οπότε εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Μέρος

XXXXI
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ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΟΥΣ

Με την επιλογή "ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ" έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηµα
διόρθωσης λάθους στην οµάδα υποστήριξης των ΥΜΣ. Αρχικά υποβάλετε τα πλήρη
στοιχεία του αιτήµατός σας στην ΚΕΕΕ και εφόσον η ΚΕΕΕ εγκρίνει το αίτηµα, το
προωθεί στην οµάδα υποστήριξης.

Παρακάτω, θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήµατος διόρθωσης λάθους
στο σύστηµα.

Στο κάτω αριστερό µέρος της κεντρικής οθόνης υπάρχουν κάποιες επιλογές που δίπλα
έχουν ένα κόκκινο βελάκι. Η επιλογή "ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ" είναι αυτή µε την οποία
εκκινείται η διαδικασία κατά την οποία θα υποβάλετε το αίτηµα διόρθωσης λάθους στο
σύστηµα.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΟΥΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήµατος διόρθωσης λάθους κάνετε κλικ µε το
ποντίκι πάνω στο κόκκινο βελάκι, "ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ". Επιλέγοντάς το εµφανίζεται
δεξιά, στο κέντρο της οθόνης, το πλήκτρο "Έναρξη Υπόθεσης".
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Κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Έναρξη υπόθεσης" και συνεχίζετε µε την οθόνη "Εισαγωγή".

Για να φαίνεται µόνο η οθόνη στην οποία γίνεται το αίτηµα διόρθωσης και όχι οι
επιλογές αριστερά, θα επιλέξετε το πλήκτρο “Άνοιγµα εφαρµογής”, δηλαδή τα δύο
κόκκινα µικρά τετράγωνα που βρίσκονται δίπλα στο “Ανάθεση σε εµένα”. Το
αποτέλεσµα είναι να φαίνεται η υποθεση που έχετε ξεκινήσει σε πλήρη οθόνη.
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Σε αυτή την οθόνη ενηµερώνεστε για τη διαδικασία. Ότι µπορείτε να υποβάλετε αίτηµα
διόρθωσης λάθους και αν η ΚΕΕΕ εγκρίνει το αίτηµα, θα ακολουθήσει η διεκπεραίωσή
του.

Έχετε δύο επιλογές (δύο πλήκτρα):

Συνέχεια στην υποβολή αιτήµατος (1)

Με αυτή την επιλογή συνεχίζετε τη διαδικασία, υποβάλετε αίτηµα
διόρθωσης.

ΕΞΟ∆ΟΣ, δεν επιθυµώ να υποβάλλω αίτηµα (2)

Με αυτή την επιλογή ακυρώνετε τη διαδικασία και επιστρέφετε στην
κεντρική οθόνη του συστήµατος.

Αν επιλέξετε να συνεχίσετε, µεταβαίνετε στην οθόνη "Εισαγωγή στοιχείων".
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Στο πεδίο "Υποθεση" επιλέγετε από λίστα την υπόθεση για την οποία θέλετε να
υποβάλετε αίτηµα διόρθωσης. Στη λίστα εµφανίζονται οι υποθέσεις που
υπάρχουν στα εισερχόµενά σας. (1)

Στο πεδίο "Κατηγορία" επιλέγετε από λίστα την κατηγορία του λάθους (π.χ.
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΥ). (2)

Στο πεδίο "Αναλυτική περιγραφή Αιτήµατος" περιγράφετε µε σαφήνεια το
πρόβληµα. (3)

Στο πεδίο "Συνοδευτικά αρχεία" ανεβάζετε µε τη γνωστή διαδικασία (δείτε σχετικά

...), αν επιθυµείτε, κάποιο αρχείο που να σχετίζεται µε το αίτηµα διόρθωση. (4)

Στο πεδίο "Email ΥΜΣ" είναι συµπληρωµένο το email του/ της
συµβολαιογράφου. Αν είναι λάθος µπορείτε να το διορθώσετε. (5)

Τέλος, κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Συνέχεια” και µεταβαίνετε στην οθόνη
"Επιβεβαίωση".
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Στην παραπάνω οθόνη, τα στοιχεία έρχονται συµπληρωµένα από το σύστηµα γιατί
έχουν δοθεί στην προηγούµενη οθόνη "Εισαγωγή στοιχείων".

Έχετε δύο επιλογές (δύο πλήκτρα):

∆ιόρθωση στοιχείων (1)

Με αυτή την επιλογή επιστρέφετε στην οθόνη εισαγωγής στοιχείων, για να
διορθώσετε τα στοιχεία που επιθυµείτε.

Συµφωνώ µε τα παραπάνω, προώθηση του αιτήµατος στην ΚΕΕΕ (2)

Με αυτή την επιλογή, τα µέλη της οµάδας υποστήριξης ΥΜΣ της ΚΕΕΕ θα
λάβουν το αίτηµά σας και, αν το εγκρίνουν, θα το προωθήσουν στην
τεχνική οµάδα της ΥΜΣ.

Αν επιλέξετε "Συµφωνώ µε τα παραπάνω, προώθηση του αιτήµατος στην ΚΕΕΕ",
εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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Το αίτηµα διόρθωσης, που µόλις έχετε προωθήσει, είναι στις υποθέσεις σας.

Κλείνετε την πλήρη οθόνη και µεταβαίνετε στην κεντρική οθόνη του συστήµατος.
Κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Οι υποθέσεις µου" και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Επίσης, µπορείτε να δείτε τις υποθέσεις που αφορούν υποβολή αιτήµατος διόρθωσης,
αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο "HELPDESK".
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Αν η ΚΕΕΕ εγκρίνει τελικά το αίτηµά σας για διόρθωση, θα δείτε στα εισερχόµενά σας
ένα µήνυµα από την τεχνική οµάδα το οποίο θα σας ενηµερώνει ότι το αίτηµα
διεκπεραιώθηκε.
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