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Σημείωςη: ςτισ κατωτζρω περιγραφόμενεσ διαδικαςίεσ δεν εντάςςονται εταιρείεσ των οποίων η ζναρξη 

οικονομικήσ δραςτηριότητασ προϋποθζτει οποιαδήποτε διοικητική ζγκριςη ή απόφαςη 

1. Πόςοι χρειάηεται να ςυμπράξουν για να ιδρυκεί μια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ; 

2. Ποιά είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εταιρείασ; 

3. Ποιο είναι το ελάχιςτο ποςό που χρειάηεται για να ςυςτακεί μια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ; 

4. Ποια είναι θ ευκφνθ των εταίρων; 

5. Που απευκφνεςτε για τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ; 

6. Ποια είναι θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

7. Που μπορϊ να βρω τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

8. Σι κα χρειαςτεί να πλθρϊςω για να ςυςτακεί θ εταιρεία; 

9. Πωσ μπορϊ να υπολογίςω το κόςτοσ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ μου; 

10. Άλλεσ οικονομικζσ επιβαρφνςεισ; 

11. Πωσ γίνονται οι πλθρωμζσ; 

12. Πότε γίνονται οι πλθρωμζσ; 

13. ε ποια τράπεηα μπορϊ να πλθρϊςω; 

14. Σι γίνονται τα ποςά που πλθρωκικαν αν δεν ςυςτακεί τελικά θ εταιρεία; 

15. Που μπορϊ να βρω τα ζντυπα που χρειάηεται να ςυμπλθρωκοφν και να υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία Μιασ 

τάςθσ; 

16. Σι πρζπει να κάνω πριν πάω ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

17. Σι πρζπει να προςκομίςω ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

18. Πρζπει να παραςτϊ αυτοπροςϊπωσ; Μπορϊ να παραςτϊ με εκπρόςωπο; 

19. Χρειάηεται εκπρόςωποσ ακόμα και αν παραςτοφμε αυτοπρόςωπα; Γιατί; 

20. Σι άλλο κα μου ηθτιςει θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

21. Πρζπει να πλθρϊςω κάτι; 

22. Σι άλλο μπορεί να μου ηθτθκεί, αναφορικά με τθν επωνυμία ι/και το διακριτικό τίτλο; 

23. Σι ςυμβαίνει εάν τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι ι λανκαςμζνα; 

24. Σι κα ςυμβεί εάν δεν ςυμπλθρϊςω ι διορκϊςω τα ςτοιχεία που μου ηθτά θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ςτθν 

προκεςμία που μου ζχει κζςει; 

25. Είναι δεςμευτικζσ οι προκεςμίεσ που μου κζτει θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

26. Σι χρειάηεται να κάνω για τθ λιψθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των ιδρυτϊν; Αν κάποιοσ δεν είναι 

αςφαλιςτικά ενιμεροσ; 

27. Χρειάηεται να εγγραφϊ ςτον ΟΑΕΕ; Σι χρειάηεται να κάνω για να εγγραφϊ ςτον ΟΑΕΕ; 

28. Σι χρειάηεται να κάνω για τθ λιψθ φορολογικισ ενθμερότθτασ των ιδρυτϊν; 

29. Σι χρειάηεται να κάνω για τθ χοριγθςθ ΑΦΜ των ιδρυτϊν; 

30. Πότε υποβάλλεται θ διλωςθ φόρου ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου; 

31. Πότε υπογράφεται θ ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ εταιρείασ; 

32. Ποιεσ πλθρωμζσ γίνονται ςε αυτό το ςτάδιο; 
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http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-23
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-24
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-24
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-25
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-26
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-26
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-27
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-28
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-29
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-30
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-31
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-32


33. Πότε καταχωρείται θ εταιρεία ςτο Γ.Ε.ΜΗ.; 

34. Πότε παίρνει θ εταιρεία ΑΦΜ; 

35. Πότε εγγράφονται οι εταίροι/μζτοχοι ςτα μθτρϊα του αςφαλιςτικοφ φορζα; 

36. Πότε εγγράφεται θ εταιρεία ςτο οικείο επιμελθτιριο; 

37. Σι άλλεσ ενζργειεσ κάνει θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ; 

38. Πότε ολοκλθρϊνεται θ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ; 

39. Περαιτζρω ενζργειεσ 

40. Πωσ μπορϊ να ζχω θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του φακζλου μου; 

  

ΠΟΟΚ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΤΜΠΡΑΞΟΤΝ ΓΚΑ ΝΑ ΚΔΡΤΙΕΚ ΜΚΑ ΕΣΑΚΡΕΚΑ ΠΕΡΚΟΡΚΜΕΝΗ ΕΤΙΤΝΗ; 

Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ ςυςτινεται τουλάχιςτον από 2 πρόςωπα είτε φυςικά είτε 

νομικά. Ωςτόςο αρκεί 1 πρόςωπο φυςικό ι νομικό (μονοπρόςωπθ ΕΠΕ) υπό κάποιεσ προχποκζςεισ. Δθλαδι δεν 

επιτρζπεται εφόςον ζχει ιδθ ιδρυκεί μονοπρόςωπθ ΕΠΕ από φυςικό ι νομικό πρόςωπο αυτό να ιδρφςει νζα 

μονοπρόςωπθ ΕΠΕ. Επίςθσ μονοπρόςωπθ ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικόσ εταίροσ άλλθσ μονοπρόςωπθσ ΕΠΕ. 

Σα φυςικά πρόςωπα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (ςφμφωνα με το 

άρκρο 127 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3 του Ν.1329/83). υμμετοχι ανθλίκου ςτθν 

ίδρυςθ ΕΠΕ επιτρζπεται μόνο κατόπιν δικαςτικισ άδειασ. 

 

ΠΟΚΑ ΕΚΝΑΚ ΣΑ ΒΑΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΣΚΚΑ ΣΗ ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 

Η εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ είναι κεφαλαιουχικι εταιρεία με νομικι προςωπικότθτα, για τα χρζθ τθσ οποίασ 

ευκφνεται μόνο θ ίδια με τθν περιουςία τθσ. φμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.3190/1955, θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ είναι εμπορικι, ζςτω και αν ο ςκοπόσ αυτισ δεν είναι εμπορικι επιχείρθςθ, ωςτόςο απαγορεφεται θ 

άςκθςθ οριςμζνων δραςτθριοτιτων, όπωσ τραπεηικζσ, αςφαλιςτικζσ, χρθματιςτθριακζσ, διαχείριςθ 

χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριςθ αμοιβαίων κεφαλαίων, χρθματοδοτικι μίςκωςθ, πρακτορεία 

επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, προϊκθςθ και υλοποίθςθ επενδφςεων υψθλισ τεχνολογίασ (μόνο venture capital) 

και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Άλλα βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Η διαίρεςθ του κεφαλαίου ςε “μερίδεσ ςυμμετοχισ” κάκε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά 

μερίδια, από τα οποία το κακζνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρϊ. 

 υγκεκριμζνοι όροι δθμοςιότθτασ κατά τθν ίδρυςι τθσ αλλά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ. 

 Η οριςμζνθ διάρκειά τθσ (αν και θ παράλειψθ αναγραφισ τθσ διάρκειασ δεν αποτελεί λόγο ακυρότθτασ τθσ 

εταιρείασ). 

 Η περιοριςμζνθ ευκφνθ των εταίρων. 

 Η λιψθ αποφάςεων κατά πλειοψθφία πλζον του μιςοφ του όλου αρικμοφ των εταίρων, που εκπροςωποφν 

πλζον του μιςοφ του όλου εταιρικοφ κεφαλαίου. 

 Η φπαρξθ δφο οργάνων, ιτοι τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των εταίρων και του διαχειριςτι ι διαχειριςτϊν. 

 

ΠΟΚΟ ΕΚΝΑΚ ΣΟ ΕΛΑΧΚΣΟ ΠΟΟ ΠΟΤ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΓΚΑ ΝΑ ΤΣΑΙΕΚ ΜΚΑ ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 

http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-33
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-34
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-35
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-36
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-37
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-38
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-39
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5#epe-40


Σο ελάχιςτο φψοσ εταιρικοφ κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμοσ για τθν ςφςταςθ μιασ ΕΠΕ είναι 4.500 ευρϊ. Σο 

κεφάλαιο πρζπει να είναι καταβεβλθμζνο κατά τθν ςφςταςι τθσ. Δεν είναι απαραίτθτο να είναι ολόκλθρο ςε 

μετρθτά, μπορεί να είναι και ειςφορά ςε είδοσ, δθλαδι ειςφορά περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτθν εταιρεία (πχ 

ακίνθτο). Όμωσ ςτθν περίπτωςθ που μζροσ του αρχικοφ εταιρικοφ κεφαλαίου  (το πολφ το 50% αυτοφ) καλφπτεται 

με ειςφορά ςε είδοσ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί αποτίμθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του 

Κ.Ν.2190/1920. 

 

ΠΟΚΑ ΕΚΝΑΚ Η ΕΤΙΤΝΗ ΣΩΝ ΕΣΑΚΡΩΝ/ΜΕΣΟΧΩΝ;  

Μζχρι του φψουσ του κεφαλαίου. Η ευκφνθ είναι τθσ εταιρείασ με τθν περιουςία τθσ, όχι των εταίρων. Αντίκετα 

από τισ προςωπικζσ εταιρείεσ υπάρχει διαχωριςμόσ τθσ περιουςίασ τθσ εταιρείασ από τθν προςωπικι περιουςία 

των ιδρυτϊν – εταίρων. 

 

ΠΟΤ ΑΠΕΤΙΤΝΕΣΕ ΓΚΑ ΣΗΝ ΤΣΑΗ ΣΗ ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 

τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ. 

  

ΠΟΚΑ ΕΚΝΑΚ Η ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

Ο πιςτοποιθμζνοσ ςυμβολαιογράφοσ που κα ςυντάξει τθ ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ. 

 

ΠΟΤ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

το διαδικτυακό τόπο  του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΗ) ) www.businessportal.gr κα βρείτε αναρτθμζνο 

τον κατάλογο με τουσ φορείσ που λειτουργοφν ωσ Τπθρεςία Μίασ τάςθσ ανά είδοσ εταιρείασ, τθ διεφκυνςθ, τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ και το ωράριο λειτουργίασ τουσ κακϊσ και τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που υποςτθρίηουν. (υπό 

καταςκευι) τοιχεία για τουσ υμβολαιογράφουσ που λειτουργοφν ωσ Τπθρεςία μιασ τάςθσ μπορείτε να βρείτε 

και ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ των υμβολαιογραφικϊν υλλόγων 

www.hellenicnotaryassociation.gr. 

  

  

ΣΚ ΙΑ ΧΡΕΚΑΣΕΚ ΝΑ ΠΛΗΡΩΩ ΓΚΑ ΝΑ ΤΣΑΙΕΚ Η ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 

(ΓΡΑΜΜΑΣΚΟ ΕΝΚΑΚΟΤ ΚΟΣΟΤΤΣΑΗ ΕΣΑΚΡΕΚΑ) 

Σο Γραμμάτιο Κόςτουσ φςταςθσ Εταιρείασ (70 ΕΤΡΩ). Εφόςον οι ιδρυτζσ είναι πάνω από 3, το κόςτοσ 

προςαυξάνεται με 5 ευρϊ για κάκε επιπλζον ιδρυτι. 

Σο Γραμμάτιο Κόςτουσ φςταςθσ τθσ Εταιρείασ δεν επιςτρζφεται. 

Και επιπλζον: 

 Σο τζλοσ καταχϊρθςθσ Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΤΡΩ) 

 Σο κόςτοσ εγγραφισ ςτο επιμελθτιριο, το οποίο κακορίηεται από το κάκε Επιμελθτιριο. 

 Σο Σζλοσ υπζρ του Σαμείου Προνοίασ Δικθγόρων Ακθνϊν, το οποίο ανζρχεται ςε ποςό 5,80 € 

 Σο δικαίωμα εγγραφισ ςτον ΟΑΕΕ που ανζρχεται ςτο 50% του αςφαλίςτρου του κλάδου ςφνταξθσ τθσ τρίτθσ 

αςφαλιςτικισ κατθγορίασ των νζων αςφαλιςμζνων-κατ. 003 (περίπου 111 ευρϊ)  

 Φόροσ υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται ςτο καταςτατικό) 

 

http://www.businessportal.gr/
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/


 

 

 

ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΠΟΛΟΓΚΩ ΣΟ ΚΟΣΟ ΤΣΑΗ ΣΗ ΕΣΑΚΡΕΚΑ ΜΟΤ; 

το διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ τθρείται λογιςμικό που θ χριςθ του είναι ελεφκερθ και δωρεάν, μζςω του οποίου οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να υπολογίηουν το ακριβζσ κόςτοσ ςφςταςθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τον ν. 3853/2010, 

ανάλογα με τον τφπο τθσ εταιρείασ και το κεφάλαιο αυτισ (υπό καταςκευι). 

 

ΑΛΛΕ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΕ ΕΠΚΒΑΡΤΝΕΚ; 

Αμοιβι υμβολαιογράφου 

ημείωςη: Είναι 44,02 ευρώ για την ςφνταξη του ςυμβολαίου πλζον 6 ευρώ ανά φφλλο, πλζον Φ.Π.Α. 23%. Σο 

κόςτοσ των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φφλλο, πλζον Φ.Π.Α. 23%.    

Ειςπράττεται από τον ίδιο τον υμβολαιογράφο και δεν αποτελεί μζροσ του Γραμματίου Ενιαίου Κόςτουσ 

φςταςθσ  

Αμοιβι δικθγόρου, όπου απαιτείται. φμφωνα με τον νόμο απαιτείται θ παρουςία δικθγόρου εφόςον το κεφάλαιο 

τθσ εταιρείασ είναι μεγαλφτερο από 100.000. Η ελάχιςτθ αμοιβι του δικθγόρου ορίηεται ςε 1% για ποςό ζωσ 

44.02,5429 και 0,5% για ποςό πάνω από αυτό ,επί του ποςοφ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ (φψοσ κεφαλαίου τθσ 

εταιρίασ). Προςοχι: Αυτό αφορά κάκε δικθγόρο που κα παραςτακεί. Αν για παράδειγμα για τθ ςφςταςθ τθσ 

εταιρείασ ςυμπράξουν δφο και ζχουν ο κακζνασ το δικθγόρο του, τότε αμοιβι κα καταβλθκεί και ςτουσ δφο 

δικθγόρουσ. 

Ειςπράττεται από τον  ίδιο τον δικθγόρο και δεν αποτελεί  μζροσ του Γραμματίου Ενιαίου Κόςτουσ φςταςθσ. 

 

  

ΠΩ ΓΚΝΟΝΣΑΚ ΟΚ ΠΛΗΡΩΜΕ; 

Η καταβολι των ποςϊν του Γραμματίου Ενιαίου Κόςτουσ φςταςθσ, του ΦΚ, των δικαιωμάτων εγγραφισ ςτον 

ΟΑΕΕ, κακϊσ και λοιπϊν καταβολϊν για λογαριαςμό τρίτων ι για χοριγθςθ αντιγράφων και βεβαιϊςεων που 

αφοροφν ςτθν εταιρεία,  γίνεται τοισ μετρθτοίσ και εάν θ αξία τουσ υπερβαίνει το ποςό των 1.500 € με τραπεηικι 

επιταγι, ι με κατάκεςθ του ςυνολικοφ ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ. και 

προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ τθσ Σράπεηασ. Εφόςον υπάρχει θ τεχνικι δυνατότθτα θ καταβολι μπορεί 

να γίνει μζςω θλεκτρονικϊν ι/και τθλεφωνικϊν τραπεηικϊν υπθρεςιϊν (web  ι/και phone banking),  πιςτωτικισ ι 

χρεωςτικισ κάρτασ ι και διατραπεηικά. 

  

ΠΟΣΕ ΓΚΝΟΝΣΑΚ ΟΚ ΠΛΗΡΩΜΕ; 

Σο Γραμμάτιο κόςτουσ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ καταβάλλεται μετά τθν υποβολι και τον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν  ενϊ τα υπόλοιπα ποςά καταβάλλονται πριν από τθν καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Ε ΠΟΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΩ; 

ε οποιαδιποτε τράπεηα με καταβολι ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ. (τθρείται ςτθν 

Σράπεηα Πειραιϊσ Αρικμόσ: 5051052381-136, ΙΒΑΝ GR 19 0172 0510 0050 5105 2381 136) 

 

ΣΚ ΓΚΝΟΝΣΑΚ ΣΑ ΠΟΑ ΠΟΤ ΠΛΗΡΩΙΗΚΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΣΑΙΕΚ ΣΕΛΚΚΑ Η ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 



ε περίπτωςθ που θ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ δεν ολοκλθρωκεί για λόγουσ που ανάγονται ςτο πρόςωπο των εταίρων 

και δεν καταχωρθκεί θ εταιρεία ςτο Γ.Ε.ΜΗ, επιςτρζφεται το ςφνολο των καταβλθκζντων ποςϊν, εκτόσ του 

Γραμματίου Κόςτουσ φςταςθσ Εταιρείασ. Η επιςτροφι του ποςοφ γίνεται εντόσ προκεςμίασ τριάντα 30 θμερϊν, θ 

οποία άρχεται από τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα που λιγει θ προκεςμία κεραπείασ των ελλείψεων. 

Οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ ι ο εκπρόςωποσ αυτϊν με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ 

ορίηουν τραπεηικό λογαριαςμό ςτον οποίο κατατίκενται τα ποςά τα οποία επιςτρζφονται, ςτθν περίπτωςθ που θ 

ςφςταςθ τθσ εταιρείασ δεν ολοκλθρωκεί. 

 

ΠΟΤ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΣΑ ΕΝΣΤΠΑ ΠΟΤ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΙΟΤΝ ΚΑΚ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΙΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ 

ΣΑΗ; 

Σα ζντυπα δθλϊςεων και Φόρου υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου (Μ), είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Τπουργείου Οικονομικϊν, ςε εκτυπϊςιμθ μορφι, ςτθν οποία 

μποροφν οι ιδρυτζσ να ζχουν πρόςβαςθ και από τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ. 

Σα λοιπά ζντυπα είναι διακζςιμα ςτο ςυνθμμζνο αρχείο κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

  

ΣΚ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΚΝ ΠΑΩ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

Να ζχετε αποφαςίςει για οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εταιρεία ςασ, τα οποία πρζπει να 

περιλθφκοφν ςτο καταςτατικό ςασ. 

Σο καταςτατικό αποτελεί το νομικό ζγγραφο τθσ ςυςτάςεωσ τθσ εταιρείασ αλλά επίςθσ προδιαγράφει και όλα τα 

βαςικά κζματα που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ των εταίρων, ςτθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ, ςε κζματα που αφοροφν τθ 

διάρκεια ηωισ τθσ αλλά και τθ διάλυςι τθσ. 

  

φμφωνα με το άρκρο 6 του N. 3190/1955 το καταςτατικό τθσ Ε.Π.Ε. πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον: 

 Σο όνομα, το επϊνυμο και το επάγγελμα των εταίρων, τθν κατοικία και τθν ικαγζνειά τουσ.  

 Σθν εταιρικι επωνυμία.  

 Σθν ζδρα τθσ εταιρείασ και το ςκοπό τθσ (ωσ ζδρα μπορεί να ορίηεται ζνασ Διμοσ ι μία Κοινότθτα τθσ 

Ελλθνικισ Επικράτειασ).  

 Σθν ιδιότθτα τθσ εταιρείασ ωσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.  

 Σο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ, τθ μερίδα ςυμμετοχισ και τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια του κακενόσ 

κακϊσ και βεβαίωςθ των ιδρυτϊν για τθν καταβολι του κεφαλαίου.  

 Σο αντικείμενο των ειςφορϊν ςε είδοσ, τθν αποτίμθςι τουσ και το όνομα του ειςφζροντοσ εταίρου κακϊσ 

και το ςφνολο τθσ αξίασ των ειςφορϊν ςε είδοσ.  

 Σθ διάρκεια τθσ εταιρείασ.  

Επίςθσ, ςυμφωνίεσ μεταξφ των εταίρων περί ςυμπλθρωματικϊν ειςφορϊν, περί άλλων παροχϊν οι οποίεσ δεν 

αποτελοφν ειςφορζσ ςε χριμα ι ςε είδοσ, περί απαγορεφςεωσ του ανταγωνιςμοφ ςτουσ εταίρουσ, περί 

απαγορεφςεωσ τθσ μεταβιβάςεωσ του εταιρικοφ μεριδίου, περί αποχϊρθςθσ των εταίρων, περί λφςεωσ τθσ 

εταιρείασ για λόγουσ που δεν προβλζπονται από το νόμο, μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτο καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ, προκειμζνου να ζχουν ιςχφ. Επίςθσ, ςτο καταςτατικό μποροφν να ςυμπεριλαμβάνονται διατάξεισ για τον 

ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ.  

http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html


Για όλα τα ςχετικά μπορείτε να απευκυνκείτε ςε δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο, δεδομζνου ότι κάκε εταιρεία ζχει 

τισ δικζσ τθσ ανάγκεσ και ενδεχομζνωσ θ ςυμβουλι τουσ ςασ είναι απαραίτθτθ. 

- Να ζχετε βρει το χϊρο ςτον οποίο κα ςτεγάηεται θ εταιρεία. Ο χϊροσ αυτόσ κα είναι θ επαγγελματικι ςασ ζδρα. 

Εάν τον νοικιάηετε πρζπει να το μιςκωτιριο να είναι κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ   Εάν ο χϊροσ είναι 

ιδιόκτθτοσ πρζπει να ζχετε αντίγραφο τίτλου κυριότθτασ. Αν παραχωρικθκε δωρεάν κάποιοσ χϊροσ για το ςκοπό 

αυτό από τρίτουσ (πατζρασ, μθτζρα κλπ), Τπεφκυνθ Διλωςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ για τθν ζδρα τθσ υπό ςφςταςθ 

εταιρείασ, με κεωρθμζνο τα γνιςιο τθσ υπογραφισ του παραχωροφντοσ  

- Να φροντίςετε να είςτε αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροι. υγκεκριμζνα, αςφαλιςτικά και φορολογικά 

ενιμεροι πρζπει να είναι όλοι οι ιδρυτζσ/ μζλθ και ο/οι διαχειριςτισ/εσ τθσ ΕΠΕ. ε περίπτωςθ που αυτό δεν 

ςυμβεί είτε κα κλθκείτε να το πράξετε ςε επόμενο ςτάδιο από τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ είτε, εφόςον δεν ςυμβεί 

δεν κα μπορεί να ιδρυκεί θ εταιρεία 

- Να ζχετε αποφαςίςει ποιοσ κα είναι ο αντιπρόςωπόσ ςασ για τισ διαδικαςίεσ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ. 

 

ΣΚ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΚΩ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

Για τθ ςφςταςθ εταιρείασ και τθν εγγραφι αυτισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ από τουσ 

ιδρυτζσ/ αιτοφντεσ ι εκπρόςωπο αυτϊν τα ακόλουκα ζγγραφα (υπόδειγμα 2 του Παραρτιματοσ Ι): 

Α. Για τουσ ιδρυτζσ φυςικά πρόςωπα  

 Αςτυνομικι ταυτότθτα για ζλλθνεσ υπθκόουσ, ταυτότθτα ι διαβατιριο για υπθκόουσ κράτουσ μζλουσ τθσ 

Ε.Ε, διαβατιριο για υπθκόουσ κρατϊν εκτόσ Ε.Ε, κακϊσ και άδεια διαμονισ, εφόςον διαμζνουν ςτθ χϊρα. 

Εάν ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ προςζρχεται εκπρόςωποσ των ιδρυτϊν, τα ανωτζρω μποροφν να 

προςκομίηονται και ςε επικυρωμζνο φωτοτυπικό αντίγραφο.   

 Άδεια διαμονισ για άςκθςθ ανεξάρτθτθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, αν πρόκειται για  υπθκόουσ κρατϊν 

εκτόσ Ε.Ε.,που κα ςυμμετζχουν ωσ ομόρρυκμα μζλθ ςε Ο.Ε. και Ε.Ε. ι  κα οριςτοφν ωσ διαχειριςτζσ ςε 

Ε.Π.Ε., κακϊσ και ωσ νόμιμοι εκπρόςωποι ςε Α.Ε. 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα «Διλωςθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ/μεταβολισ ατομικϊν ςτοιχείων» (Μ1)  και «Διλωςθ 

χζςεων Φορολογουμζνου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τθ χοριγθςθ ΑΦΜ ςτουσ ιδρυτζσ, εφόςον αυτοί δεν 

διακζτουν.  

 Β.  Για τουσ ιδρυτζσ νομικά πρόςωπα θμεδαπισ: 

 Ακριβζσ αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ.  

 Για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ και τισ Ε.Π.Ε., εφόςον ο εκπρόςωπόσ τουσ για τθν ςφςταςθ τθσ εταιρείασ είναι 

πρόςωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόςωπο και θ εταιρεία πρόκειται να ςυςτακεί με 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, απαιτείται ειδικό πλθρεξοφςιο. Εάν θ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ γίνεται με 

ιδιωτικό ζγγραφο, αρκεί εξουςιοδότθςθ που φζρει το γνιςιο τθσ υπογραφισ από τον  νόμιμο εκπρόςωπο 

τθσ εταιρείασ, αν παρζχεται θ δυνατότθτα αυτι ςτο καταςτατικό ι προκφπτει από απόφαςθ τθσ 

ςυνζλευςθσ των εταίρων. 

 Για τισ Ε.Π.Ε. απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων ςχετικά με τθ ςυμμετοχι ςτθν υπό ςφςταςθ εταιρεία. 

 Για τισ ΑΕ προςκομίηονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκφπτει θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τα ςυμμετοχι τθσ ΑΕ ςτθν υπό ςφςταςθ εταιρεία. 

 Γ. Για τουσ ιδρυτζσ νομικά πρόςωπα αλλοδαπισ 



 Καταςτατικό που φζρει ςφραγίδα ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ Οκτωβρίου 

1961  (apostilΙe) επίςθμα μεταφραςμζνο ι, εφόςον θ χϊρα προζλευςθσ δεν ζχει προςχωριςει ςτθν 

ανωτζρω ςφμβαςθ, κεωρθμζνο από προξενικι αρχι.  

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ ζδρασ του νομικοφ προςϊπου για τθν φπαρξθ τθσ εταιρείασ. 

 Επικυρωμζνο αντίγραφο του εγγράφου πλθρεξουςιότθτασ για το διοριςμό νομίμου εκπροςϊπου ι 

αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα. 

 υμπλθρωμζνα, από τον υπόχρεο, τα ζντυπα «Διλωςθ ζναρξθσ/μεταβολισ εργαςιϊν μθ Φυςικοφ 

Προςϊπου» Μ3,  και «Διλωςθ χζςεων Φορολογοφμενου» Μ7, προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί ΑΦΜ. 

 Δ. Λοιπά Δικαιολογθτικά: 

 Εφόςον θ διαδικαςία ςφςταςθσ γίνεται με εκπρόςωπο, εξουςιοδότθςθ των ιδρυτϊν, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ.  

 Εφόςον ζχει προθγθκεί τραπεηικι κατάκεςθ των οφειλόμενων ποςϊν για τθν ςφςταςθ τθσ εταιρείασ και 

τθν εγγραφι αυτισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 13,  τα αποδεικτικά 

κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ. 

 Θεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ μιςκωτιριο, ι επίςθμο αντίγραφο τίτλου κυριότθτασ ι Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχϊρθςθσ χριςθσ για τθν ζδρα τθσ υπό ςφςταςθ 

εταιρείασ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του παραχωροφντοσ 

 

Ε. Ζντυπα που ςυμπλθρϊνονται με ευκφνθ του υποχρζου, για τθν χοριγθςθ ΑΦΜ ςτθν εταιρεία μετά τθ ςφςταςι 

τθσ.  

 Διλωςθ ζναρξθσ/μεταβολισ εργαςιϊν μθ Φυςικοφ Προςϊπου - Μ3 

 Διλωςθ δραςτθριοτιτων επιχείρθςθσ - Μ6, όπου απαιτείται 

 Διλωςθ χζςεων Φορολογοφμενου - Μ7 

 Διλωςθ Μελϊν Μθ Φυςικοφ Προςϊπου - Μ8, όπου απαιτείται 

 Διλωςθ Φόρου υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου 

Σα ζντυπα των δθλϊςεων, είναι διακζςιμα ςε εκτυπϊςιμθ μορφι, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Τπουργείου Οικονομικϊν, ςτθν οποία μποροφν οι ιδρυτζσ να ζχουν πρόςβαςθ 

και από τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ.  

 

ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΑΡΑΣΩ ΑΤΣΟΠΡΟΩΠΩ;ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΩ ΜΕ ΕΚΠΡΟΩΠΟ; 

Σα απαιτοφμενα ζγγραφα, αιτιςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και λοιπά δικαιολογθτικά υπογράφονται και 

υποβάλλονται  ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ, από τουσ ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο Καταςτατικό 

τθσ ι από εκπρόςωπο αυτϊν, εφόςον ζχει ζγγραφθ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ τουσ (υπόδειγμα 1 του Παραρτιματοσ Ι). Η εξουςιοδότθςθ αυτι καλφπτει και τθν προςκόμιςθ 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και τθν παροχι διευκρινιςεων ςτθν Τπθρεςία Μίασ τάςθσ, εφόςον ηθτθκοφν. 

 Επιπλζον, με τθν εξουςιοδότθςθ παρζχεται θ εξουςία ςτον εκπρόςωπο να δϊςει εντολι προσ τθν Τπθρεςία Μιασ 



τάςθσ να προβεί ςε αναηιτθςθ και λιψθ  των ςτοιχείων και των πιςτοποιθτικϊν που είναι απαραίτθτα για τθ 

ςφςταςθ τθσ εταιρείασ. Ο εκπρόςωποσ των ιδρυτϊν υπογράφει τισ απαιτοφμενεσ από τον νόμο αιτιςεισ και 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ καταβολζσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ υπό ςφςταςθ 

εταιρείασ ι/και των ιδρυτϊν. Οι αποδείξεισ πλθρωμισ, εκδίδονται ςτο όνομα του προςϊπου για λογαριαςμό του 

οποίου ζγινε θ καταβολι.  

Η εξουςιοδότθςθ αυτι δεν περιλαμβάνει τθν υπογραφι τθσ πράξθσ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ, θ οποία γίνεται από 

τουσ ιδρυτζσ ι από τουσ ζχοντεσ ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. 

  

ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΚ ΑΝ ΠΑΡΑΣΟΤΜΕ ΑΤΣΟΠΡΟΩΠΑ; ΓΚΑΣΚ; 

Εάν ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ζχουν προςζλκει όλοι οι ιδρυτζσ, δθλϊνεται εγγράφωσ ζνασ εξ αυτϊν ωσ 

εκπρόςωποσ (υπόδειγμα 5 του Παραρτιματοσ Ι) με τον οποίο επικοινωνεί θ Τπθρεςία Μίασ τάςθσ εφόςον τα 

προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά πάςχουν ι είναι ελλιπι, ι απαιτείται οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλθρωματικά 

ςτοιχεία. Ο εκπρόςωποσ οφείλει ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία να προςκομίςει τα αιτθκζντα ζγγραφα και να 

παράςχει τισ απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ. 

 

ΣΚ ΑΛΛΟ ΙΑ ΜΟΤ ΖΗΣΗΕΚ Η ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

Οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ ι ο εκπρόςωποσ αυτϊν με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ 

ορίηουν τραπεηικό λογαριαςμό ςτον οποίο κατατίκενται τα ποςά τα οποία επιςτρζφονται, ςτθν περίπτωςθ που θ 

ςφςταςθ τθσ εταιρείασ δεν ολοκλθρωκεί 

Επιπλζον οι αιτοφντεσ τθ ςφςταςθ εταιρείασ και καταχϊριςθ αυτισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ, ι τρίτο πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο 

γι’ αυτό, ςυμπλθρϊνουν και κατακζτουν ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ζγγραφθ εντολι και πλθρεξουςιότθτα 

(υποδείγματα 3 & 4 του Παραρτιματοσ Ι) προκειμζνου θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 3853/2010. Με τθν χοριγθςθ τθσ 

εντολισ τεκμαίρεται θ ςυγκατάκεςθ των ιδρυτϊν τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ για τθν αναηιτθςθ και λιψθ από τθν 

Τπθρεςία Μίασ τάςθσ των πιςτοποιθτικϊν και των βεβαιϊςεων, που είναι απαραίτθτα για τθ ςφςταςθ τθσ 

εταιρείασ. Η ωσ άνω εντολι, περιλαμβάνει και ενςωματϊνει τισ ακόλουκεσ αιτιςεισ:    

 Αίτθςθ προελζγχου Επωνυμίασ και Διακριτικοφ Σίτλου και Καταχϊρθςθσ αυτϊν ςτο Επιμελθτιριο 

 Aίτθςθ Εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο 

 Αίτθςθ Καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ 

 Αίτθςθ για τθ Χοριγθςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου, ςτουσ ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ που δεν διακζτουν 

και ςτθν εταιρεία μετά τθ ςφςταςι τθσ  

 Αίτθςθ χοριγθςθσ Αντίγραφου Φορολογικισ Ενθμερότθτασ των ιδρυτϊν, εφόςον δεν προςκομίηεται 

 Αίτθςθ χοριγθςθσ Αντιγράφου Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ των εταίρων από ΙΚΑ – ΕΣΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόςον 

απαιτείται και δεν προςκομίηεται 

 Αίτθςθ για τθν εγγραφι  των εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

Ανϊνυμθσ Εταιρείασ που διακζτουν ποςοςτό μετοχϊν τθσ εταιρείασ άνω του 3%, ςτουσ οικείουσ 

Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

  

ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΛΗΡΩΩ ΚΑΣΚ; 



Ναι. ε αυτό το ςτάδιο καταβάλλεται Σο Γραμμάτιο Κόςτουσ φςταςθσ Εταιρείασ (70 ΕΤΡΩ). Εφόςον οι ιδρυτζσ είναι 

πάνω από 3, το κόςτοσ προςαυξάνεται με 5 ευρϊ για κάκε επιπλζον ιδρυτι. 

Σο Γραμμάτιο Κόςτουσ φςταςθσ τθσ Εταιρείασ δεν επιςτρζφεται.  

ΣΚ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΚ ΝΑ ΜΟΤ ΖΗΣΗΙΕΚ,ΑΝΑΦΟΡΚΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΚΑ Θ/ΚΑΚ ΣΟ ΔΚΑΚΡΚΣΚΚΟ ΣΚΣΛΟ; 

Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ, μζςω του ςυςτιματοσ Γ.Ε.ΜΗ, προβαίνει θλεκτρονικά ςε Προζλεγχο και Προζγκριςθ 

Χριςθσ τθσ επωνυμίασ και του διακριτικοφ τίτλου τθσ υπό ςφςταςθσ εταιρείασ (αυκθμερόν ι το αργότερο τθν 

επόμενθ εργάςιμθ θμζρα). ε περίπτωςθ που θ προτεινόμενθ επωνυμία και ο διακριτικόσ τίτλοσ τθσ υπό ςφςταςθσ 

εταιρείασ προςκροφει ςε προγενζςτερθ καταχϊρθςθ, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ςε ςυνεννόθςθ με τουσ ιδρυτζσ ι 

 τον νόμιμο εκπρόςωπο ι το εξουςιοδοτθμζνο τρίτο πρόςωπο, προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ ςτισ 

υποβλθκείςεσ αιτιςεισ και ςτο καταςτατικό τθσ εταιρείασ, εφόςον αυτό είναι ιδιωτικό ζγγραφο και ζχει ιδθ 

ςυνταχκεί. 

 

ΣΚ ΤΜΒΑΚΝΕΚ ΕΑΝ ΣΑ ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ ΕΚΝΑΚ ΕΛΛΚΠΗ Θ ΛΑΝΙΑΜΕΝΑ; 

Η Τπθρεςία Μίασ τάςθσ (αυκθμερόν ι το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα) προβαίνει ςε ζλεγχο 

πλθρότθτασ των ανωτζρω εγγράφων και ςε περίπτωςθ που δεν είναι ορκά ςυμπλθρωμζνα,  παρουςιάηουν 

ελλείψεισ ι αντιφάςεισ ι τα ςτοιχεία τουσ δεν είναι ευκρινι, τάςςει προκεςμία δφο εργάςιμων θμερϊν, και 

εφόςον δικαιολογείται από τισ περιςτάςεισ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, που αρχίηει από τθν θμερομθνία λιψθσ 

(μζςω τθλεομοιοτυπίασ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) από τον εκπρόςωπο τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν. Η επιτυχισ αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ ι 

θλεκτρονικοφ μθνφματοσ από τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, τεκμαίρει τθ λιψθ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ από τον αντίκλθτο. Εφόςον θ αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ ζχει γίνει ςε μθ εργάςιμθ θμζρα και 

ϊρα, ωσ χρόνοσ λιψθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ λογίηεται θ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 

 

ΣΚ ΙΑ ΤΜΒΕΚ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΜΠΛΗΡΩΩ Θ ΔΚΟΡΙΩΩ ΣΑ ΣΟΚΧΕΚΑ ΠΟΤ ΜΟΤ ΖΗΣΑ Η ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ ΣΗΝ 

ΠΡΟΙΕΜΚΑ ΠΟΤ ΜΟΤ ΕΧΕΚ ΙΕΕΚ; 

Η άπρακτθ παρζλευςθ των προκεςμιϊν που τάςςει θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ για ςυμπλθρϊςεισ ι διορκϊςεισ 

ςυνεπάγεται τθν αυτόματθ παφςθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ και τθν αποδζςμευςθ τθσ επωνυμίασ και του 

διακριτικοφ τίτλου. Για τθν εκ νζου ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ απαιτείται θ υποβολι νζασ αίτθςθσ και 

δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και γραμματίου κόςτουσ ςφςταςθσ εταιρείασ. 

 

ΕΚΝΑΚ ΔΕΜΕΤΣΚΚΕ ΟΚ ΠΡΟΙΕΜΚΕ ΠΟΤ ΜΟΤ ΙΕΣΕΚ Η ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

Ναι. Για παράδειγμα, αν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν αςφαλιςτικζσ ι φορολογικζσ εκκρεμότθτεσ ςτα 

πρόςωπα κάποιων από τουσ ιδρυτζσ και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να χορθγθκεί αςφαλιςτικι ι φορολογικι 

ενθμερότθτα, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ηθτά  για τον ςυγκεκριμζνο ιδρυτι τθν τακτοποίθςθ των εκκρεμοτιτων και 

τθν προςκόμιςθ αςφαλιςτικισ ι φορολογικισ ενθμερότθτασ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, αυτό ςυνεπάγεται τθν αυτόματθ 

παφςθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ και τθν αποδζςμευςθ τθσ επωνυμίασ και του διακριτικοφ τίτλου. Για τθν εκ νζου 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ απαιτείται θ υποβολι νζασ αίτθςθσ και δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και γραμματίου 

κόςτουσ ςφςταςθσ εταιρείασ. 

  

ΣΚ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΚΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΑΦΑΛΚΣΚΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΔΡΤΣΩΝ; ΑΝ ΚΑΠΟΚΟ ΔΕΝ ΕΚΝΑΚ 

ΑΦΑΛΚΣΚΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟ; 



χετικά υποδείγματα: Παράρτημα ΚΚ, υποδείγματα 1 και 5 

Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ελζγχει εάν οι ιδρυτζσ είναι αςφαλιςμζνοι ςτον Οργανιςμό Αςφάλιςθσ Ελευκζρων 

Επαγγελματιϊν (ΟΑΕΕ) και αςφαλιςτικά ενιμεροι. 

ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για κάποιον από τουσ ιδρυτζσ, θ 

Τπθρεςία Μίασ τάςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, ηθτά  από τον ςυγκεκριμζνο ιδρυτι ι τον 

εκπρόςωπο αυτοφ να μεταβεί ςτο αρμόδιο τμιμα του ΟΑΕΕ και να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Εφόςον κάποιοσ ι κάποιοι από τουσ ιδρυτζσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) ζχουν τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

 Φυςικό πρόςωπο που αςκεί επιχείρθςθ ι νομικό πρόςωπο οποιαςδιποτε μορφισ, κοινωνία αςτικοφ 

δικαίου που αςκεί επιχ/ςθ ι επάγγελμα, αςτικι κερδοςκοπικι ι μθ εταιρεία, ςυμμετοχικι ι αφανισ 

εταιρεία κακϊσ & κοινοπραξία.  

 Μζλοσ Κοινοπραξίασ, Αςτικισ Εταιρείασ, Ομορρφκμου Εταιρείασ, Ομόρρυκμο μζλοσ Ετερορρφκμου 

Εταιρείασ, Διαχειριςτισ ΕΠΕ, Διευκφνων φμβουλοσ, Διευκυντισ που αςκεί διοίκθςθ ςε ΑΕ, Διευκυντισ, 

Διαχειριςτισ, Διευκφνων φμβουλοσ ι μζλοσ υνεταιριςμοφ ι Ενϊςεωσ υνεταιριςμϊν, Διευκυντισ, 

Διαχειριςτισ και γενικά εντεταλμζνοσ ςτθ Διοίκθςθ ςε Δθμόςια, Δθμοτικι, Κοινοτικι Επιχείρθςθ και 

εκμετάλλευςθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ανεξάρτθτα αν είναι νομικό πρόςωπο, ςε αλλοδαπι 

επιχείρθςθ και αλλοδαπό οργανιςμό, ςε θμεδαπό ι αλλοδαπό πρόςωπο δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα κακϊσ και ςε κάκε είδουσ Ιδρφματα.  

 Τπόχρεοσ καταβολισ ειςφορϊν νεοαναγειρόμενου κτίςματοσ 

 Θα ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ και θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και από το ΙΚΑ, εκτόσ εάν 

ο/οι υπόχρεοι ιδρυτζσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ ΤΑ Φ11321/26586/1706/05.12.2003 (1818Βϋ ), 

όπωσ ιςχφει, και ζχουν ιδθ λάβει τθ ςχετικι βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ θλεκτρονικά με 

αυτόματο τρόπο.  

 Οι ιδρυτζσ, που δεν ζχουν τισ ωσ άνω ιδιότθτεσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του 

ν.1599/1986 ςτθν υπθρεςία Μίασ τάςθσ και απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  

 ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ, 

αμζςωσ μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, ηθτά  για τον ςυγκεκριμζνο ιδρυτι να μεταβεί ςτο 

αρμόδιο υποκατάςτθμα του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ και να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

  

ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΟΝ ΟΑΕΕ ; ΣΚ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΚΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΟΝ ΟΑΕΕ; 

χετικά υποδείγματα: Παράρτημα ΚΚ, υπόδειγμα 1  

Αν απαιτείται θ αςφάλιςθ των εταίρων ςτον ΟΑΕΕ (απαιτείται κατά κανόνα για τα μζλθ Εταιρείασ Περιοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ)  θ Τπθρεςία Μιασ  τάςθσ  αιτείται προσ το αρμόδιο Περιφερειακό Σμιμα του ΟΑΕΕ τθν εγγραφι τουσ, 

και τθν ζκδοςθ Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ), εφόςον δεν διακζτουν. Οι υπόχρεοι ι ο 

αντιπρόςωποσ  ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν το Τπόδειγμα 1 του Παραρτιματοσ ΙΙ. 

 

ΣΚ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΚΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΚΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΔΡΤΣΩΝ; 



Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ φροντίηει για  τθν χοριγθςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ για κάκε ζναν από τουσ ιδρυτζσ 

τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ. 

ε περίπτωςθ όμωσ που κάποιοσ από τουσ ιδρυτζσ δεν είναι φορολογικά ενιμεροσ, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ τάςςει 

προκεςμία ζωσ και δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν εντόσ των οποίο τακτοποιοφνται τυχόν φορολογικζσ εκκρεμότθτεσ 

και προςκομίηεται θ φορολογικι ενθμερότθτα από τον υπόχρεο. 

 

ΣΚ ΧΡΕΚΑΖΕΣΑΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΦΜ ΣΩΝ ΚΔΡΤΣΩΝ; 

Αν ο ιδρυτισ, θμεδαπό ι αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο ι αλλοδαπό νομικό πρόςωπο δεν διακζτει Αρικμό 

Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ), ςυμπλθρϊνει και υπογράφει ο ίδιοσ ι ο εκπρόςωπόσ του τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ: 

 Εάν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ζντυπο «Διλωςθ απόδοςθσ ΑΦΜ/μεταβολισ ατομικϊν ςτοιχείων» Μ1 

και «Διλωςθ ςχζςεων φορολογοφμενου»  Μ7, όπου απαιτείται, τα οποία αποςτζλλονται από τθν Τπθρεςία 

Μιασ τάςθσ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., με τθλεομοιοτυπία ι με θλεκτρονικά μζςα. 

 Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόςωπο καταχωροφνται και αποςτζλλονται θλεκτρονικά  ςτο 

Τπουργείο Οικονομικϊν τα ςτοιχεία των εντφπων «διλωςθ ζναρξθσ/μεταβολισ εργαςιϊν μθ Φυςικοφ 

Προςϊπου» Μ3, και «διλωςθ ςχζςεων φορολογοφμενου» Μ7. 

Σθν  ευκφνθ για τθν ειλικρίνεια των δθλωκζντων ςτοιχείων κακϊσ και για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των εντφπων 

φζρουν οι δθλοφντεσ. Οι πρωτότυπεσ δθλϊςεισ καταχωροφνται ςτον φάκελο τθσ εταιρείασ και μποροφν να 

διαβιβάηονται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. πρωτότυπα ι αντίγραφα κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ. 

 

ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΚ Η ΔΗΛΩΗ ΦΟΡΟΤ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΕΦΑΛΑΚΟΤ; 

Αφοφ ζχουν ολοκλθρωκεί τα προθγοφμενα βιματα, οι ιδρυτζσ τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ ι ο εκπρόςωποσ αυτϊν 

ςυμπλθρϊνουν και υποβάλλουν διλωςθ Φόρου υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου (ΦΚ), τα ςτοιχεία τθσ  οποίασ 

καταχωροφνται ςτο ςφςτθμα τθσ Τπθρεςίασ Μιασ τάςθσ και αποςτζλλονται θλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο ςτο 

Τπουργείο Οικονομικϊν.  

  

ΠΟΣΕ ΤΠΟΓΡΑΦΕΣΑΚ Η  ΤΜΒΟΛΑΚΟΓΡΑΦΚΚΗ ΠΡΑΞΗ  ΤΣΑΗ ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 

Εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί οι προθγοφμενεσ διαδικαςίεσ (προζλεγχοσ επωνυμίασ, προζγκριςθ χριςθσ επωνυμίασ, 

αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα των ιδρυτϊν, εγγραφι ςτο αςφαλιςτικό ταμείο των ιδρυτϊν, χοριγθςθ 

ΑΦΜ ςτουσ ιδρυτζσ εφόςον απαιτείται) και πρόκειται να ςυςτακεί εταιρεία που από τον νόμο απαιτείται ι τα 

μζρει ςυμφωνοφν να γίνει με τθ ςφνταξθ ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, ο ςυμβολαιογράφοσ, ο οποίοσ λειτουργεί 

ωσ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ, προβαίνει ςτθ ςφνταξθ τθσ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ, παρουςία των ιδρυτϊν ι των 

ειδικϊν πλθρεξουςίων τουσ. 

  

ΠΟΚΕ ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΚΝΟΝΣΑΚ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΑΔΚΟ; 

ε αυτό το ςτάδιο πλθρϊνετε τα εξισ:: 

 Σο τζλοσ καταχϊρθςθσ Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΤΡΩ) 

 Σο κόςτοσ εγγραφισ ςτο επιμελθτιριο, το οποίο κακορίηεται από το κάκε Επιμελθτιριο. 

 Σο Σζλοσ υπζρ του Σαμείου Προνοίασ Δικθγόρων Ακθνϊν, το οποίο ανζρχεται ςε ποςό 5,80 € 



 Σο δικαίωμα εγγραφισ ςτον ΟΑΕΕ (εφόςον απαιτείται) που ανζρχεται ςτο 50% του αςφαλίςτρου του 

κλάδου ςφνταξθσ τθσ τρίτθσ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ των νζων αςφαλιςμζνων-κατ. 003 (περίπου 111 

ευρϊ) για κάκε υπόχρεο. 

 Φόροσ υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται ςτο καταςτατικό) 

 

ΠΟΣΕ ΚΑΣΑΧΩΡΕΚΣΑΚ Η ΕΣΑΚΡΕΚΑ ΣΟ Γ.Ε.ΜΗ.; 

Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ, καταχωρεί θλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ, κακϊσ και το 

καταςτατικό αυτισ ςτθ βάςθ δεδομζνων του Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο χορθγεί τον αρικμό Γ.Ε.ΜΗ και επιςτρζφει 

θλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο αυτόν κακϊσ και τον Κωδικό Αρικμό Καταχϊρθςθσ. 

Η ανωτζρω καταχϊρθςθ, για τισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανακοινϊνεται θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ ι ςτο 

Σμιμα Γ.Ε.ΜΗ, με ανακοίνωςθ που ςυντάςςει ο ςυμβολαιογράφοσ. 

 

Π ΟΣΕ ΠΑΚΡΝΕΚ Η ΕΣΑΚΡΕΚΑ ΑΦΜ; 

Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ αφοφ προβεί ςτθν καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ ςτο ΓΕΜΗ διαβιβάηει θλεκτρονικά  ςτο 

Τπουργείο Οικονομικϊν τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ν. 3853/2010 (90 Αϋ) δθλαδι: 

 τον Κωδικό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αρικμό Καταχϊριςθσ  

 τθν απόδειξθ εξόφλθςθσ του φόρου ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου,  

 τα ςτοιχεία προςδιοριςμοφ τθσ ζδρασ και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ (τίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι 
ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ ι υπομίςκωςθσ νομίμωσ κεωρθμζνο από τθ Δ.Ο.Τ. ι υπεφκυνθ διλωςθ δωρεάν 
παραχϊρθςθσ χϊρου) και  

 τα ςχετικά ζντυπα που ζχουν υποβλθκεί ςτθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ από τον αιτοφντα για τθν ζκδοςθ 
Α.Φ.Μ.), κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ Διλωςθσ ζναρξθσ/μεταβολισ εργαςιϊν μθ φυςικοφ προςϊπου (ζντυπο 
Μ3), τθσ Διλωςθσ ςχζςεων φορολογουμζνου (ζντυπο Μ7), τθσ Διλωςθσ μελϊν μθ φυςικοφ προςϊπου 
(ζντυπο Μ8), όπου απαιτείται, και τθσ Διλωςθσ δραςτθριοτιτων επιχείρθςθσ (ζντυπο Μ6), όπου απαιτείται, 
για τθ χοριγθςθ ΑΦΜ ςτθ ςυςτακείςα εταιρεία. 

Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεςα από το Τπουργείο Οικονομικϊν και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθν Τπθρεςία Μιασ 

τάςθσ. Οι Δθλϊςεισ παραμζνουν και φυλάςςονται ςτον φάκελο τθσ εταιρείασ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ ι 

ςτο Σμιμα Γ.Ε.ΜΗ και μποροφν να διαβιβάηονται πρωτότυπεσ ι αντίγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. κατόπιν αιτιματοσ. 

  

ΠΟΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟΝΣΑΚ ΟΚ ΕΣΑΚΡΟΚ/ΜΕΣΟΧΟΚ ΣΑ ΜΗΣΡΩΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΚΣΚΚΟΤ ΦΟΡΕΑ; 

Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ αφοφ προβεί ςτθν καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ ςτο ΓΕΜΗ αποςτζλλει προσ το αρμόδιο 

Περιφερειακό Σμιμα του ΟΑΕΕ, ζντυπο αναγγελίασ εγγραφισ ι επανεγγραφισ, για όςουσ εταίρουσ/ μετόχουσ δεν 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΟΑΕΕ, κακϊσ και βεβαίωςθ ότι καταβλικθκε το δικαίωμα εγγραφισ. Με τθν παραλαβι 

των εγγράφων, ο ΟΑΕΕ εξετάηει τθ ςυνδρομι των απαραίτθτων προχποκζςεων και εφόςον πλθροφνται προβαίνει 

ςτθν εγγραφι ι τθν επανεγγραφι των εταίρων/μετόχων και τουσ αποςτζλλει ταχυδρομικά το ςχετικό 

πιςτοποιθτικό. Αν οι εταίροι/μζτοχοι  δεν διακζτουν Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ), 

αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ προσ τον ΟΑΕΕ, ο οποίοσ προβαίνει ςτθ 

χοριγθςι του. 

 

ΠΟΣΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣΑΚ Η ΕΣΑΚΡΕΚΑ ΣΟ ΟΚΚΕΚΟ ΕΠΚΜΕΛΗΣΗΡΚΟ; 

Η Τπθρεςία Μιασ τάςθσ αφοφ προβεί ςτθν καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ ςτο ΓΕΜΗ, αποςτζλλει θλεκτρονικά ι με 

τθλεομοιοτυπία αίτθμα εγγραφισ τθσ εταιρείασ ςτα Μθτρϊα του αρμόδιου επιμελθτθρίου (υπόδειγμα 5 του 



Παραρτιματοσ ΙΙΙ).  Σο Επιμελθτιριο αυκθμερόν ι το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα αποςτζλλει 

θλεκτρονικά, με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ι με τθλεομοιοτυπία ςτθν Τπθρεςία 

Μιασ τάςθσ βεβαίωςθ εγγραφισ τθσ εταιρείασ ςτα ςχετικά Μθτρϊα. 

  

Σ Κ ΑΛΛΕ ΕΝΕΡΓΕΚΕ ΚΑΝΕΚ Η ΤΠΗΡΕΚΑ ΜΚΑ ΣΑΗ; 

1) Ο ςυμβολαιογράφοσ, που λειτουργεί ωσ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ςυντάςςει ανακοίνωςθ για τθ ςφςταςθ Α.Ε. ι 

Ε.Π.Ε, τθν οποία αποςτζλλει θλεκτρονικά, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με τθλεομοιοτυπία προσ το Εκνικό 

Συπογραφείο, για τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτο Σεφχοσ Ανωνφμων Εταιριϊν – Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ και 

Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου.  Σο Εκνικό Συπογραφείο αυκθμερόν ι το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα 

χορθγεί Κωδικό Αρικμό Δθμοςίευςθσ (ΚΑΔ) και ενθμερϊνει θλεκτρονικά, με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι με τθλεομοιοτυπία τθν Τπθρεςία Μιασ τάςθσ  

2) Καταχωρεί τον ΑΦΜ τθσ νεοςυςτακείςασ εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

ΠΟΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΣΑΚ Η ΤΣΑΗ ΣΗ ΕΣΑΚΡΕΚΑ; 

Η διαδικαςία ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ ολοκλθρϊνεται ςε αυτό το ςτάδιο. 

  

ΠΕΡΑΚΣΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΚΕ 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ,  θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ χορθγεί ατελϊσ βεβαίωςθ 

ςτθν οποία αναφζρονται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθ και το αποτζλεςμα το οποίο είχαν. Ειδικότερα ςτθ 

βεβαίωςθ κατ’ ελάχιςτον αναφζρονται: Η θμερομθνία ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ, θ εταιρικι μορφι αυτισ, θ 

επωνυμία και ο  διακριτικόσ τίτλοσ τθσ, ο αρικμόσ ΓΕΜΗ και ο Κωδικόσ Αρικμόσ Καταχϊρθςθσ, ο ΑΦΜ τθσ εταιρείασ 

και θ αρμόδια Δ.Ο.Τ και θ εγγραφι τθσ εταιρείασ ςτα ςχετικά μθτρϊα του Επιμελθτθρίου. Εφόςον πρόκειται για ΑΕ 

ι ΕΠΕ ςτθν βεβαίωςθ αναφζρεται και ο ΚΑΔ του Εκνικοφ Συπογραφείου. 

Ακολοφκωσ, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ διαβιβάηει θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία τθν εκδοκείςα βεβαίωςθ 

ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ ςτα κατά τόπουσ αρμόδια Πρωτοδικεία, ενϊ εντόσ δεκαπζντε (15) 

εργάςιμων θμερϊν από τθ ςφςταςθ τουσ ακολουκεί και θ διαβίβαςθ ζντυπου αντιγράφου του καταςτατικοφ τθσ 

εταιρείασ. Ομοίωσ, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ,  διαβιβάηει εντόσ δεκαπζντε εργάςιμων (15) θμερϊν από τθ ςφςταςθ 

τθσ εταιρείασ τον πλιρθ φυςικό φάκελο αυτισ, ςτο Σμιμα Γ.Ε.ΜΗ  ι ςτθν κατά τόπο, με βάςθ τθν ζδρα τθσ 

εταιρείασ, αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. Ο φυςικόσ φάκελοσ που διαβιβάηεται περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του 

 καταςτατικοφ και των επιςυναπτόμενων ς’ αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά ζγγραφα και δθλϊςεισ. 

 

ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΟΚΧΕΚΑ ΣΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΜΟΤ; 

Η πρόςβαςθ, μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του Γ.Ε.ΜΗ ςτα ςτοιχεία του φακζλου, είναι δυνατι, με τθ χριςθ 

κωδικοφ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ που χορθγοφνται από τισ Τπθρεςίεσ Μίασ τάςθσ μετά από αίτθςθ που κα 

υποβάλλεται και τθν καταβολι του ςχετικοφ ετιςιου τζλουσ των 15 ευρϊ. ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι 

κωδικοί εκδίδονται ςτο όνομα του νομίμου εκπροςϊπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ 

αποκλειςτικά ςτον φάκελο που αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό Γ.Ε.ΜΗ. Με τουσ κωδικοφσ αυτοφσ οι υπόχρεοι 

δφνανται να ηθτοφν και να λαμβάνουν θλεκτρονικά αντίγραφα από το περιεχόμενο του φακζλου (με κόςτοσ 5 ευρϊ 

ανά αντίγραφο), κακϊσ και πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ (με κόςτοσ 3 ευρϊ ζκαςτο).  

 Εναλλακτικά, ο κωδικόσ αρικμόσ και ο αρικμόσ πρόςβαςθσ δφνανται να αποςτζλλονται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία 

Γ.Ε.ΜΗ ςτον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

καταχϊρθςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. τθν περίπτωςθ αυτι θ αποςτολι των κωδικϊν πρζπει να γίνεται με τρόπο που 



διαςφαλίηει τθν παράδοςθ ςτον νόμιμο παραλιπτθ και τθ μυςτικότθτα των κωδικϊν. Ο Τπόχρεοσ είναι υπεφκυνοσ 

για τθν μυςτικότθτα των κωδικϊν και χριςθ αυτϊν από τθν παραλαβι τουσ. 


