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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΕ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκάρετε 
με  ν

1
.

Υπόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη των βασικών θεμάτων του καταστατικού της εταιρίας που απαιτούν 
κοινή κατανόηση και συμφωνία από όλους τους μελλοντικούς μετόχους.2

1 Σεπτεμβρίου

2
.

Σύνταξη του σχεδίου του καταστατικού από τον Δικηγόρο και οριστικοποίηση αυτού.3 2 Σεπτεμβρίου

3
.

Διενέργεια των παρακάτω πράξεων ενώπιον του συμβολαιογράφου4 από τους ιδρυτές ή τον ιδρυτή της 
εταιρείας:
-Υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920
-Υποβολή υπογεγραμμένης αίτησης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ
-Υποβολή αίτησης για την καταχώρηση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της 
εταιρείας ως μέλος σε αυτό5

3 Σεπτεμβρίου

1 Με το παρόν check list γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να αποτυπωθούν οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 3853/2010 σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και  
κεφαλαιουχικών εταιρειών, ο οποίος όμως θα αρχίσει να ισχύει μετά την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τον νόμο 3419/2005 (ο οποίος  
μέχρι σήμερα παρέμενε ανεφάρμοστος) και  μετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του νόμου 3853/2010 (η οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου  
3853/2010 πρέπει να εκδοθεί εντός 4 μηνών από τη δημοσίευσή του νόμου στο ΦΕΚ). Επίσης, όπως συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κρίσιμη για την εφαρμογή του νόμου 
θα είναι η διοικητική πρακτική η οποία στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί 
2 Προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας, σκόπιμο είναι να υποδεικνύεται εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η καταρχήν απόφασή τους να συστήσουν εταιρία πρέπει να  
συνοδεύεται και από τη συμφωνία τους επί των ακόλουθων, τουλάχιστον, ειδικότερων βασικών θεμάτων:
Σκοπός, μετοχικό κεφάλαιο, αριθμός και τύπος μετοχών και ποσοστά συμμετοχής ιδρυτών στο μετ. κεφάλαιο, επωνυμία και διακριτικός τίτλος (δ.τ.),  έδρα, διάρκεια, τρόπος λήψης 
αποφάσεων από τη ΓΣ των μετόχων επί ειδικών θεμάτων, τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών, διαχείριση και εκπροσώπηση, διάρκεια 1ης εταιρικής χρήσης. 
3 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3853/2010, δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τη Υπηρεσία Μίας Στάσης (συμβολαιογράφο) 
μόνο ως προ τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού θα ορισθεί με κοινή υπουργική 
απόφαση και θα είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, ενώ στο μέτρο που θα ακολουθείται θα τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών του 
4 Βασική αρχή του νόμου 3853/2010 είναι η θέσπιση της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (one stop shop) για την ίδρυση των εταιρειών η οποία αναλαμβάνει να κάνει όλες τις σχετικές ενέργειες 
για την απόκτηση νομικής οντότητας και οικονομικής ταυτότητας των ιδρυόμενων επιχειρήσεων. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση ανωνύμων εταιριών ορίζεται ο 
συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας.
5 Ο συμβολαιογράφος οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να προβεί, μέσω των ηλεκτρονικών αρχείων του Γ.Ε.ΜΗ, σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη 
χορήγηση προέγκρισης χρήσης, Εάν η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώρηση, ο συμβολαιογράφος ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και μετά από 
συνεννόηση μαζί τους προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.



-Καταβολή του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας6 7

-Υποβολή της δήλωσης για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και άμεση εξόφληση του αναλογούντος 
φόρου
-Υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή του τίτλου κυριότητας ή της υπεύθυνης δήλωσης δωρεάν 
παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρείας
-Υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για τη χορήγηση 
ΑΦΜ και για την εγγραφή των μελών του διοικητικού συμβούλιου της εταιρείας στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 89

4
.

Διενέργεια των παρακάτω πράξεων εκ μέρους του συμβολαιογράφου:
-Έλεγχος της αίτησης καταχώρησης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των 
υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων. 
-Είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίου 
και χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής 
-Μέριμνα για τη χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών 
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας των εταίρων
-Μέριμνα για την καταχώρηση και την εγγραφή της εταιρείας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και για 
τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρησης 10

-Σύνταξη και αποστολή σχεδίου ανακοίνωσης για την ανωτέρω καταχώρηση στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Γ.Ε.ΜΗ.
-Μέριμνα για την έκδοση ΑΦΜ της εταιρείας και για την εγγραφή της εταιρείας και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
-Εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο Επιμελητήριο

Κατά την ημέρα υποβολής των 
σχετικών εγγράφων (βλ. 
ανωτέρω υπό ενέργεια 3) και το 
αργότερο την επόμενη 
εργάσιμη ήμερα 

5 Έγγραφη παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, διορθώσεων ή συμπληρώσεων εκ μέρους των Εντός δύο εργάσιμων ημερών 

6 Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας περιλαμβάνει: το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας (το ποσό του οποίου αποδίδεται 
ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσεως), το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγορών. Το ύψος 
του , η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα ρυθμιστούν από την 
κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.
7 Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης δεν συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του συμβολαιογράφου, την αμοιβή του δικηγόρου για την παράσταση στη συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης της εταιρείας (η οποία πλέον σύμφωνα με το νόμο 3853/2010 προβλέπεται μόνον για τις εταιρίες με κεφάλαιο ανώτερο των 100.000 Ευρώ), και το παράβολο προς την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, ενώ καταργείται το παράβολο προέλεγχου επωνυμία στο οικείο Επιμελητήριο και το παράβολο υπέρ Δημοσίου και ΤΑΠΕΤ για τη σχετική δημοσίευση της σύστασης της 
ΑΕ.
8 Αν η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση της εταιρείας προβλέπει την έγκριση της σύστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, οι σχετικές πράξεις  
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο συμβολαιογράφο για την καταχώρησή τους, μαζί με τα λοιπά στοιχεία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
9 Το άρθρο 11 του νόμου 3853/2010 καταργεί τον έλεγχο νομιμότητας της Διοικήσεως για τη σύσταση των ανωνύμων εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει το ποσό των 
3.000.000 Ευρώ, ενώ διατηρεί τον έλεγχο νομιμότητας για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες καθώς και τις μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών. 
10 Σύμφωνα με τον νόμο 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 3853/2010, σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται ειδική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία είναι αρμόδια για την εξ 
αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα αρχική καταχώρηση (εγγραφή) των υποχρέων στο Γ.Ε.ΜΗ και για κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση , μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων 
καταχωρήσεων καθώς και για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων που δικαιολογούν την καταχώρηση 
μεταβολή ή διαγραφή. Επίσης, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., ενιαίο για τις Διευθύνσεις ΑΕ και Πίστεως και 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις. Εντούτοις, 
ρητά ορίζεται από τον νόμο 3853/2010, ότι σε όλες τις περιπτώσεις σύστασης εταιρειών, οι προβλεπόμενες από τον νόμο καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ δύνανται να γίνονται απευθείας από 
την Υπηρεσία Μίας Στάσης, δηλ. το συμβολαιογράφο όσον αφορά στις ανώνυμες εταιρείες. 



. ενδιαφερόμενων, εάν από τον έλεγχο του συμβολαιογράφου προκύψουν ελλείψεις της προσκομιζόμενης 
αίτησης, των δικαιολογητικών ή του καταστατικού.

ή, εφόσον δικαιολογείται από 
τις περιστάσεις, εντός 10 
εργάσιμων ημερών από τη 
λήψη σχετικής πρόσκλησης 
προς τους ενδιαφερόμενους 
από το συμβολαιογράφο μέσω 
τηλεομοιοτυπίας ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

6
. 

Έκδοση ΑΦΜ της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης προς την αρμόδια ΔΟΥ εκ μέρους του 
συμβολαιογράφου των ακόλουθων στοιχείων:
-Του Κωδικού Γ.Ε.ΜΗ και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρησης
-Της απόδειξης εξόφλησης του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
-Των στοιχείων προσδιορισμού της έδρας της επιχείρησης 
-Των σχετικών εντύπων που έχουν υποβληθεί στον συμβολαιογράφο από τον αιτούντα για την έκδοση 
του ΑΦΜ

Με την ολοκλήρωση της 
διαβίβασης προς την αρμόδια 
ΔΟΥ των απαραίτητων 
στοιχείων και εγγράφων11

7
. 

Ειδοποίηση των ενδιαφερομένων εκ μέρους του συμβολαιογράφου για τη σύσταση της εταιρείας και 
παράδοση των συστατικών εγγράφων με τις αναγκαίες βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας

8 Σεπτεμβρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
1. Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ αποστέλλει αυτεπαγγέλτως στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ με περιληπτική  

αναφορά  του  περιεχομένου  της  καταχώρησης  και  του  χρόνου  διενέργειας  αυτής.  Η  σχετική  ανακοίνωση  δημοσιεύεται  τον  Τεύχος  Ανωνύμων  Εταιρειών  –Εταιρειών  
Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (πρώην Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ  
για τη σχετική δημοσιότητα δεν απαιτείται πλέον προηγούμενη καταβολή τελών δημοσίευσης από τους υπόχρεους.

2. Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ και τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ από την Υπηρεσία .Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα  
Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων της αρχικής καταχώρησης της εταιρείας. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΕ:
Η ΑΕ αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων της αρχικής καταχώρησής της. Η ολοκλήρωση πάντως της διαδικασίας σύστασης της  
ΑΕ περατώνεται  με τη σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και  στο Τεύχος  Ανωνύμων Εταιρειών –Εταιρειών Περιορισμένης  Ευθύνης και  Γενικού Εμπορικού  
Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της σχετικής ανακοίνωσης περί της προαναφερθείσας καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ακολουθούν:
1. Η λήψη απόφασης του ΔΣ περί συγκρότησης αυτού σε σώμα και καθορισμού εξουσιών εκπροσώπησης αρμοδιοτήτωμν και η υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου της σχετικής απόφασης  
και του σχετικού διπλοτύπου καταβολής τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών –Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της  
Κυβερνήσεως ανακοίνωσης επί της σχετικής καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της ΑΕ.
3. Καταβολή του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕ και λήψη απόφασης του ΔΣ με θέμα την πιστοποίηση καταβολής αυτού. 

11 Με το νόμο 3853/2010 καταργείται η διαδικασία της προηγούμενης αυτοψίας στην έδρα της εταιρεία εκ μέρους της ΔΟΥ ως προϋπόθεση της χορήγησης ΑΦΜ.


