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Απλοποίηζη διαδικαζιών ζύζηαζης  

επιχειρήζεων. 

 

Άξζξν 1 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ ξπζκίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζύζηαζεο εκπνξηθώλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εκπνξηθώλ εηαηξεηώλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ νκνξξύζκσλ εηαηξεηώλ, ησλ εηεξνξξύζκσλ εηαηξεηώλ (θάζε 

κνξθήο), ησλ ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο θαη ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (εθεμήο: «Δηαηξείεο»).  

 

2. Από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ ξεηά εμαηξνύληαη  

 α) νη εηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920 (ηξάπεδεο, 

αλώλπκεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ λ.δ. 608/1970 "πεξί   

εηαηξεηώλ επελδύζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ")  

 β) νη αζιεηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο 

 γ) νη εηαηξείεο νη νπνίεο ζπζηήλνληαη κε λόκν 

 δ) νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε ζύζηαζε πξνέξρεηαη από κεηαηξνπέο, ζπγρσλεύζεηο 

θαη δηαζπάζεηο ππαξρνπζώλ εηαηξεηώλ 

 ε) νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε εηδηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ζύζηαζή ηνπο απαηηεί  

ηελ έγθξηζε ηεο ζύζηαζεο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή  

 ζη) άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ ξεηά εμαηξνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο λόκσλ. 

 

3. Αλ ε εηδηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ζύζηαζε Δηαηξείαο (πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο εγγξαθήο ζην θνξνινγηθό Μεηξών) απαηηεί πξνέγθξηζε ή ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή, ε ζύζηαζε κπνξεί λα γίλεη  ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ εθόζνλ πξνζθνκηζηεί ε πξνέγθξηζε ή άδεηα απηή. 

 

4. Με θνηλή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Υπνπξγνύ δύλαηαη:  

α) λα ππαρζνύλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ θαη άιιεο 

πεξηπηώζεηο ππόρξεσλ θαηαρώξηζεο ή δπλάκελσλ λα θαηαρσξηζζνύλ ζην Γ.Δ.ΜΗ.,   

β) λα εληαρζνύλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Υπεξεζηώλ Μίαο Σηάζεο θαη άιιεο 

δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζύζηαζε Δηαηξείαο νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ,  

γ) λα ππαρζνύλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ θαη άιιεο εηαηξηθέο πξάμεηο 

πνπ είλαη θαηαρσξηζηέεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. (πέξαλ ηεο ζύζηαζεο) θαη  

δ) λα νξηζηνύλ θαη άιινη θνξείο ή Υπεξεζίεο σο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο πέξαλ ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 2 ηνπ παξόληνο λόκνπ. 

 

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο λόκνπ λννύληαη σο: 

 

α) «Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο»: ηα θπζηθά πξόζσπα ή ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ηα νπνία νξίδνληαη σο αξκόδηα γηα ηελ έλαξμε, δηεθπεξαίσζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ εηαηξεηώλ 
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(θάζε κνξθήο), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο θαη αλσλύκσλ εηαηξεηώλ.  

αα) Ωο «Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο» γηα ηε ζύζηαζε νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ 

εηαηξεηώλ (θάζε κνξθήο) θαη ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ησλ 

εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη αλσλύκσλ εηαηξεηώλ όηαλ, ζύκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζπζηήλνληαη ρσξίο ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, νξίδνληαη νη 

αξκόδηεο Υπεξεζίεο ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Δ.ΜΗ.) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 3419/2005 (Α` 297), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

αβ) Ωο «Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο» γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο, αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ησλ πξνζσπηθώλ θαη ησλ ηδησηηθώλ 

θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ γηα ηε ζύζηαζε ησλ νπνίσλ ηπρόλ ζπληάζζεηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, νξίδεηαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ ζπληάζζεη ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν ζύζηαζεο. 

 

β) Ωο «πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ΥΜΣ» νξίδεηαη ην ζύζηεκα ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο 

αηηήζεσλ ζύζηαζεο νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ εηαηξεηώλ (θάζε κνξθήο), 

ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη θαηαρώξηζεο απηώλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ην νπνίν 

δηαρεηξίδνληαη νη Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ αα) θαη αβ). 

  

γ) Ωο «Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο» (e-ΥΜΣ) γηα ηε ζύζηαζε νξίδεηαη ε 

ςεθηαθή πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηήζεσλ ζύζηαζεο 

νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ εηαηξεηώλ (θάζε κνξθήο), ηδησηηθώλ 

θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ θαη θαηαρώξηζεο απηώλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνύλ νη ηδξπηέο ρσξίο παξέκβαζε Υπεξεζίαο Μίαο Σηάζεο ησλ αλσηέξσ 

πεξηπηώζεσλ αα) θαη αβ). 

 

 

Άξζξν 3 

Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο 

 

1. Τν Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη: 

 α) ην ηέινο θαηαρώξηζεο Γ.Δ.ΜΗ., θαη ην ηέινο ειέγρνπ επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνύ 

ηίηινπ ζε παλειιήλην επίπεδν, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 8 ηνπ λ. 

3419/2005 (ΦΔΚ 297 Α) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

 β) ην Γξακκάηην Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο, ην πνζό ηνπ νπνίνπ απνδίδεηαη 

αληαπνδνηηθά ζηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεσο.  

 

2. Τν Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο, άπαμ, θαηά ην ζηάδην ηεο 

ζύζηαζεο Δηαηξείαο. Τν ύςνο ηνπ, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απόδνζεο ησλ επί 

κέξνπο πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο, ηα παξαζηαηηθά ηεο απόδνζεο ζε 

απηνύο, ε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ν ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ αλ 

απαηηεζεί θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πξνβιέπεηαη θαη ξπζκίδεηαη από ηελ 

θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξόληνο λόκνπ. 

 

3. Σην Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη: 

 α) ε ακνηβή ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη  ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ, όπνπ απαηηείηαη, 

θαη 
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 β) ην παξάβνιν ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ, όπνπ απαηηείηαη. 

 

4. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο δελ νινθιεξσζεί γηα ιόγνπο πνπ 

αλάγνληαη ζην πξόζσπν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδξπηώλ θαη δελ θαηαρσξηζζεί ζην 

Γ.Δ.ΜΗ, ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο δελ επηζηξέθεηαη. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο δελ νινθιεξσζεί γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη 

ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία κίαο Σηάζεο θαη δελ θαηαρσξηζζεί ζην Γ.Δ.ΜΗ, ην Γξακκάηην 

Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο επηζηξέθεηαη.     

 

5. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο γίλεη κέζσ ηεο e-ΥΜΣ ην Γξακκάηην 

Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο νξίδεηαη ζην 30% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξ. 1β’ 

αλσηέξσ θαη απνδίδεηαη απεπζείαο ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

 

 

Άξζξν 4 

Αξκνδηόηεηεο Υπεξεζηώλ Μίαο Σηάζεο σο πξνο ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ 

 

1. Οη Υπεξεζίεο Μηαο Σηάζεο είλαη αξκόδηεο λα : 

α) παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύζηαζε ησλ 

Δηαηξεηώλ, 

 

β) πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο θαηαρώξηζεο σο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ 

αηηνύληνο θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ από απηόλ ζηνηρείσλ θαη 

εγγξάθσλ θαη ζε έιεγρν ηεο εηαηξηθήο ζύκβαζεο/θαηαζηαηηθνύ σο πξνο ηα ζηνηρεία 

πνπ δύλαληαη λα επηθέξνπλ αθπξόηεηα ηεο Δηαηξίαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

 

γ) πξνβαίλνπλ ζηνλ πξνέιεγρν θαη ζηελ θαηνρύξσζε επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνύ 

ηίηινπ ησλ Δηαηξεηώλ, κέζσ ηνπ Γεληθνύ Δπξεηεξίνπ Δπσλπκηώλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3419/2005 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο λα δηαθέξνπλ θαηά ηξόπν 

επδηάθξηην από ηνπο ήδε θαηαρσξηζκέλνπο ζην Γ.Δ.ΜΗ. επσλπκίεο θαη δηαθξηηηθνύο 

ηίηινπο άιισλ ππόρξεσλ 

δ) κεξηκλνύλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Αξηζκνύ Γ.Δ.ΜΗ. θαη ηνπ Κσδηθνύ Αξηζκνύ 

Καηαρώξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 3419/2005 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, γηα ην άλνηγκα ηεο Μεξίδαο θαη ηνπ Φαθέινπ ησλ 

Δηαηξεηώλ ζην Γ.Δ.ΜΗ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 

3419/2005 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη γηα ηελ απόδνζε δεύγνπο θσδηθνύ 

ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ πξόζβαζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ δηαδηθηπαθό 

ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λόκνπ 

3419/2005 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 

 

ε) θαηαρσξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο πεξίπησζεο α` ζηε Μεξίδα θαη ζην Φάθειν Γ.Δ.ΜΗ. 

ησλ Δηαηξεηώλ, 

 

ζη) κεξηκλνύλ γηα ηελ εγγξαθή ηεο Δηαηξείαο ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ηελ 

απόδνζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (Α.Φ.Μ.)  

 

δ) παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία πξόζβαζε ζην εηδηθό πιεξνθνξηαθό ππνζύζηεκα ηνπ 

TAXIS γηα ηελ απόθηεζε θιεηδαξίζκνπ πξόζβαζεο ζην TAXIS, 
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ε) κεξηκλνύλ γηα ηελ απνζηνιή αλαθνίλσζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζώο 

θαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ, κειώλ ΓΣ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ απηήο ζηνπο νηθείνπο 

νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

ζ) εηζπξάηηνπλ ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο θαη ην ηέινο ππέξ 

ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ όπνπ απηό απαηηείηαη θαη ρνξεγνύλ ζρεηηθή απόδεημε 

θαηαβνιήο, 

 

η) θαηαλέκνπλ ην εηζπξαηηόκελν Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο 

ζηνπο θνξείο πνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, είλαη δηθαηνύρνη θαη απνδίδνπλ ην 

ηέινο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ, όπνπ απαηηείηαη, 

  

ηα) παξαδίδνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ησλ ζπζηαηηθώλ εγγξάθσλ θαη 

ηεο αλαθνίλσζεο ζύζηαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύζηαζεο ησλ 

Δηαηξεηώλ θαη 

 

ηβ) πξάηηνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα απαηηείηαη θαηά ην λόκν γηα ηε ζύζηαζε 

Δηαηξεηώλ. 

 

2. Με θνηλή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ θαη ηνπ 

ζπλαξκόδηνπ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνύ θαζνξίδνληαη : 

α) νη δηαδηθαζίεο, νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαζύλδεζε, 

ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ Υπεξεζηώλ Μηαο Σηάζεο θαη:  

αα) ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, γηα ηελ πινπνίεζε από ηηο 

Υπεξεζίεο Μηαο Σηάζεο ησλ ελεξγεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζη` θαη 

δ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ,  

αβ) ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηελ πινπνίεζε από ηηο Υπεξεζίεο 

Μηαο Σηάζεο ησλ ελεξγεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ε` ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ,  

β) νη δηαδηθαζίεο, νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, ώζηε λα δύλαηαη ν 

ζπκβνιαηνγξάθνο λα πξνζθέξεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ παξόληα λόκν 

ππεξεζίεο ηνπ «σο Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο», 

γ) νη δηαδηθαζίεο, νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο απνηεινύλ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Ηιεθηξνληθήο Υπεξεζίαο Μίαο Σηάζεο, 

δ) ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο, νη δηθαηνύρνη 

απηνύ, ε δηαδηθαζία θαη ηα παξαζηαηηθά ηεο απόδνζεο ζε απηνύο, ε δηελέξγεηα 

ειέγρνπ, ν ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπο ζε πεξίπησζε κε θαηαρώξηζεο 

γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο θαη όρη ζηνπο ηδξπηέο  

ε) ε δηαδηθαζία απόδνζεο ηνπ ηέινπο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ θαη  

ζη) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηώλ Μίαο Σηάζεο. 

 

 

Άξζξν 5 

Γηαδηθαζία ζύζηαζεο Δηαηξεηώλ 

 

 1. Γηα ηε ζύζηαζε κηαο Δηαηξείαο νη ελδηαθεξόκελνη ηδξπηέο ή ην πξόζσπν πνπ είλαη 

λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην πξνβαίλνπλ (κε έγραξην ή ειεθηξνληθό ηξόπν) 

ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 
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α) Υπνβάιινπλ λνκίκσο ππνγεγξακκέλε αίηεζε – εμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Υπεξεζία 

Μηαο Σηάζεο γηα ηε δηελέξγεηα όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ γηα ηε ζύζηαζε ηεο 

Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη όια ηα 

απαξαίηεηα γηα ην ζθνπό απηό ζηνηρεία ή/θαη έγγξαθα. 

 

β) Καηαζέηνπλ λνκίκσο ππνγεγξακκέλα εηαηξηθή ζύκβαζε/θαηαζηαηηθό ηεο 

Δηαηξείαο.  

 

γ) Καηαβάιινπλ ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο θαη, όπνπ 

απαηηείηαη, ην ηέινο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ. 

 

2. Απζεκεξόλ ή ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο 

ππνρξενύηαη λα πξνβεί : 

 

α) ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο θαηαρώξηζεο σο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ αηηνύληνο θαη 

ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ από απηόλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ θαζώο θαη 

ζε έιεγρν ηεο εηαηξηθήο ζύκβαζεο/θαηαζηαηηθνύ σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη 

λα επηθέξνπλ αθπξόηεηα ηεο εηαηξίαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

β) ζε πξνέιεγρν ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ θαη ζηε ρνξήγεζε 

έγθξηζεο ρξήζεο απηώλ, κέζσ ηεο πξόζβαζεο ζην Γεληθό Δπξεηήξην Δπσλπκηώλ. 

Δθόζνλ ε πξνηεηλόκελε επσλπκία πξνζθξνύεη ζε πξνγελέζηεξε θαηαρώξηζε, ε 

Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη εθαξκόδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

 

γ) ζηε ρνξήγεζε απόδεημεο θαηαβνιήο ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο 

Δηαηξείαο θαη, όπνπ απαηηείηαη, ηνπ ηέινπο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ. 

 

δ) ζηελ απνζηνιή αλαθνίλσζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη γηα ηα 

ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ, κειώλ ΓΣ θαη δηαρεηξηζηώλ απηήο ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνύο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

ε) ζηε δεκηνπξγία Φαθέινπ & Μεξίδαο ηεο Δηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη ζηε ρνξήγεζε 

Αξηζκνύ Γ.Δ.ΜΗ., Κσδηθνύ Αξηζκνύ Καηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζεο θαη δεύγνπο θσδηθνύ 

ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ πξόζβαζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ δηαδηθηπαθό 

ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.. 

 

ζη) ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κέζσ πξόζβαζεο ζηα νηθεία ειεθηξνληθά αξρεία, γηα 

ηελ εγγξαθή ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ηελ απόδνζε Α.Φ.Μ. ηεο Δηαηξείαο  

 

δ) ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κέζσ παξνρήο πξόζβαζεο ζηα νηθεία ειεθηξνληθά 

αξρεία, γηα ηελ ρνξήγεζε θιεηδαξίζκνπ TAXIS ζηελ Δηαηξεία  

 

ε) ζηελ απνζηνιή ειεθηξνληθά αλαθνίλσζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη 

γηα ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ απηήο ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

 

ζ) ζηελ εγγξαθή ηεο Δηαηξείαο ζην κεηξών ηνπ αξκόδηνπ επηκειεηεξίνπ ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 94 θαη 96 λ. 4314/2014 (ΦΔΚ 265 Α’) 
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η) ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζπξαηηόκελνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο 

Δηαηξείαο ζηνπο θνξείο πνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, είλαη δηθαηνύρνη θαη, όπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ απόδνζε ηνπ ηέινπο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ ζε απηή. 

 

ηα) ζηελ έθδνζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εηαηξηθήο 

ζύκβαζεο/θαηαζηαηηθνύ θαη ηεο αλαθνίλσζεο ζύζηαζεο ηεο Δηαηξείαο.  

 

3. Δάλ από ηνλ έιεγρν ηεο Υπεξεζίαο Μίαο Σηάζεο πξνθύςεη όηη ε αίηεζε, ηα 

πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά ή ε εηαηξηθή ζύκβαζε/θαηαζηαηηθό δελ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη, κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, λα πξνβνύλ εγγξάθσο ζηηο 

αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο, δηνξζώζεηο ή ζπκπιεξώζεηο κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο 

εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Αλ ε πξνζεζκία ησλ πέληε 

εξγάζηκσλ εκεξώλ παξέιζεη άπξαθηε ή ηα ζηνηρεία, παξά ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή 

ηνπο, εμαθνινπζνύλ λα κελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ, ε ζύζηαζε ηεο 

Δηαηξείαο δελ θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Σηελ πεξίπησζε απηή ην Γξακκάηην 

Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο πνπ θαηαβιήζεθε δελ επηζηξέθεηαη. 

 

 

Άξζξν 6 

Δγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην θνξνινγηθό Μεηξών  

(απόδνζε ΑΦΜ) 

Απόδνζε Κιεηδαξίζκνπ TAXIS 

 

 1. Γηα ηελ εγγξαθή ηεο Δηαηξείαο ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ηελ απόδνζε Α.Φ.Μ., 

ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο δηαβηβάδεη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην TAXIS ηα 

αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

 α) ηνλ Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ. θαη ηνλ Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο 

Δηαηξείαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 3419/2005 όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη,  

 β) ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνύ ηεο έδξαο θαη ησλ ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ (εάλ 

πθίζηαληαη ηέηνηεο θαηά ηε ζύζηαζε) ηεο Δηαηξείαο από ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α’) θαη 

 γ) ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο γηα ηελ εγγξαθή 

ηεο Δηαηξείαο ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ηελ απόδνζε ΑΦΜ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη όισλ ησλ εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελσλ εμνπζηνδνηήζεσλ. 

 

2. Τν TAXIS, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, πξνβαίλεη απηνκαηνπνηεκέλα ζηελ 

εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ρνξεγεί ειεθηξνληθά ηνλ αξηζκό 

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηεο Δηαηξείαο αλ ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα απηά 

είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδνζε 

θιεηδαξίζκνπ TAXIS ζηελ Δηαηξεία, ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο 

Δηαηξείαο πξόζβαζε ζην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθό ππνζύζηεκα ηνπ TAXIS 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζηνύλ ζε απηό ν Α.Φ.Μ., ν Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ. θαη όια ηα 
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απαξαίηεηα ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί θιεηδάξηζκνο TAXISnet. Τν TAXIS 

επηζηξέθεη πξνζσξηλό θιεηδάξηζκν. 

 

 

Άξζξν 7 

Δγγξαθή ζηνλ νηθείν νξγαληζκό θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

1. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ εηαίξσλ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ ή/θαη κειώλ ΓΣ ζηνλ νηθείν 

νξγαληζκό θνηλσληθήο αζθάιηζεο, όπνπ απαηηείηαη, ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο 

δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά πξνο ηνλ ελ ιόγσ νξγαληζκό ηα αθόινπζα ζηνηρεία  

α) ηνλ Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ., ηνλ Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο θαη ηνλ Α.Φ.Μ. ηεο 

Δηαηξείαο,   

 β) ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ ή/θαη κειώλ ΓΣ όπσο απαηηνύληαη 

από ηελ θείκελε αζθαιηζηηθή λνκνζεζία 

θαη 

 γ) ηα ζηνηρεία ή/θαη έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο γηα 

ηελ εγγξαθή ησλ εηαίξσλ ή/θαη δηαρεηξηζηώλ ή/θαη κειώλ ΓΣ ζηνλ νηθείν νξγαληζκό 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη όισλ ησλ εθ ηνπ λόκνπ 

απαηηνύκελσλ εμνπζηνδνηήζεσλ. 

 

2. Ο νξγαληζκόο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο από ην λόκν 

πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αζθαιηζηκόηεηαο ησλ αλσηέξσ 

αλαθεξόκελσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηα ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο εληόο κελόο από ηε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

3. Γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο αξθνύλ νη ελέξγεηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο.   

 

 

Άξζξν 8 

Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο (e-ΥΜΣ) 

 

1. Σηελ Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο (e-ΥΜΣ), ε ζύζηαζε εηαηξείαο ε νπνία 

ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ 

ειεθηξνληθά, κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ. Η Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Μίαο 

Σηάζεο αθνξά κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ γηα ηε ζύζηαζε ησλ νπνίσλ δελ 

απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύλ ην πξόηππν 

θαηαζηαηηθό πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξόληνο λόκνπ.  

  

2. Σηελ Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ ίδξπζε 

εηαηξείαο 

 α) απζεληηθνπνηνύληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο (e-ID) ε 

νπνία ζηελ Διιάδα παξέρεηαη κέζσ ηεο Δζληθήο Πύιεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο  [ή θαη άιισλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γεκνζίνπ εθόζνλ παξέρνπλ ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο (e-ID)]  

ή ελαιιαθηηθά κέζσ ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο θαη θσδηθνύ ρξήζηε πνπ θάζε 

ελδηαθεξόκελνο ήδε δηαζέηεη γηα ηελ πξόζβαζε ζην TAXISnet ή ζε άιιε δηαδηθηπαθή 

πύιε ηνπ Γεκνζίνπ 



8 
 

 β) ρνξεγνύλ εμνπζηνδόηεζε ζηελ ελ ιόγσ Υπεξεζία λα πξνζπειάζεη ηα ζηνηρεία 

ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο ειεθηξνληθέο βάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ρσξίο ηελ νπνία ε 

ειεθηξνληθή ζύζηαζε ζηακαηά  

 γ) ππνβάιινπλ ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύζηαζε ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ εγγξαθή απηήο ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ηελ απόδνζε Α.Φ.Μ.  

 δ) αλαθαηεπζύλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύζηαζεο θαη εγγξαθήο ηεο 

Δηαηξείαο ζην θνξνινγηθό Μεηξών, ζην θαηάιιειν  πιεξνθνξηαθό ππνζύζηεκα ηνπ 

TAXIS πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξίζνπλ ζε απηό ηνλ Α.Φ.Μ., ηνλ Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ. θαη 

όιεο ηηο εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελεο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ρνξήγεζε θιεηδαξίζκνπ TAXIS ζηελ Δηαηξεία 

δ) θαηαβάιινπλ ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο θαη, όπνπ απαηηείηαη, ην 

ηέινο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ κέζσ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πιεξσκήο 

όπσο νη ελ ιόγσ ελαιιαθηηθέο γλσζηνπνηνύληαη θαη είλαη δηαζέζηκεο θάζε θνξά ζηνλ 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.  

 

3. Μέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Υπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. πξαγκαηνπνηείηαη:  

 α) ν έιεγρνο ηεο αίηεζεο θαηαρώξηζεο σο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ αηηνύληνο θαη 

ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ από απηόλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ θαζώο θαη ν 

έιεγρνο ηεο εηαηξηθήο ζύκβαζεο/θαηαζηαηηθνύ σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα 

επηθέξνπλ αθπξόηεηα ηεο εηαηξίαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 β) ν πξνέιεγρνο θαη θαηνρύξσζε επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ησλ Δηαηξεηώλ, 

κέζσ ηνπ Γεληθνύ Δπξεηεξίνπ Δπσλπκηώλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λ. 3419/2005 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε 

επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο λα δηαθέξνπλ θαηά ηξόπν επδηάθξηην από ηνπο ήδε 

θαηαρσξηζκέλνπο ζην Γ.Δ.ΜΗ. επσλπκίεο θαη δηαθξηηηθνύο ηίηινπο άιισλ ππόρξεσλ.  

 γ) ε ρνξήγεζε ηνπ Αξηζκνύ Γ.Δ.ΜΗ. θαη ηνπ Κσδηθνύ Αξηζκνύ Καηαρώξηζεο ηεο 

ζύζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 3419/2005 όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαζώο θαη δεύγνπο θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ 

πξόζβαζεο γηα ηελ πξόζβαζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ λόκνπ,  

 δ) ην άλνηγκα ηεο Μεξίδαο θαη ηνπ Φαθέινπ ησλ Δηαηξεηώλ ζην Γ.Δ.ΜΗ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 & 5 αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3419/2005 

(ΦΔΚ 297 Α) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη ε θαηαρώξηζε ζε απηνύο ησλ 

πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νη ελδηαθεξόκελνη ππέβαιιαλ ειεθηξνληθά 

 ε) ε εγγξαθή ζην θνξνινγηθό Μεηξών θαη ε απόδνζε Α.Φ.Μ. από ην TAXIS ζηελ 

Δηαηξεία 

 ζη) ε αλαθαηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο ζην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθό ππνζύζηεκα ηνπ 

TAXIS πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ζε απηήλ θιεηδάξηζκνο TAXIS 

 δ) ε απνζηνιή ζηνλ νηθείν νξγαληζκό θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, εηαίξσλ, δηαρεηξηζηώλ ή κειώλ Γ.Σ. απηήο  

 ε) ε εγγξαθή ηεο Δηαηξείαο ζην κεηξών ηνπ αξκόδηνπ επηκειεηεξίνπ ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 94 θαη 96 λ. 4314/2014 (ΦΔΚ 265 Α’) 

 ζ) ε ρνξήγεζε απόδεημεο θαηαβνιήο ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο 

Δηαηξείαο θαη, όπνπ απαηηείηαη, ηνπ ηέινπο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ. 

 η) ε απόδνζε ηνπ εηζπξαηηόκελνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο ζηνλ 

θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ηνπ ηέινπο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ, όπνπ 

απαηηείηαη. 

 ηα) ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζύζηαζεο ησλ Δηαηξεηώλ κε ηελ παξάδνζε ζεσξεκέλσλ αληίγξαθσλ ησλ 
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ζπζηαηηθώλ εγγξάθσλ θαη ηεο αλαθνίλσζεο ζύζηαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύζηαζεο ησλ Δηαηξεηώλ θαη 

 ηβ) νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα απαηηείηαη θαηά ην λόκν γηα ηε ζύζηαζε Δηαηξεηώλ. 

 

Δηδηθά πξνβιέπεηαη όηη εάλ θαηά ηνλ ειεθηξνληθό πξνέιεγρν ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 3 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνθύςεη όηη ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθόο ηίηινο δελ δηαθέξνπλ 

θαηά ηξόπν επδηάθξηην από ηνπο ήδε θαηαρσξηζκέλνπο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ην αίηεκα 

δηαθόπηεηαη θαη νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα απεπζπλζνύλ ζε ΥΜΣ ηεο 

πεξίπησζεο α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο λόκνπ.  

 

 

Άξζξν 9 

Πξόηππα θαηαζηαηηθά 

 

 1. Γηα ηε ζύζηαζε ησλ νκνξξύζκσλ εηαηξεηώλ, ησλ εηεξνξξύζκσλ εηαηξεηώλ (θάζε 

κνξθήο), ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, ησλ ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ 

εηαηξεηώλ θαη ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, δύλαηαη λα γίλεη ρξήζε πξόηππνπ 

θαηαζηαηηθνύ, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ηδξπηέο, κόλν σο πξνο ηα ζηνηρεία 

πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ εηαηξεία από άιιεο ηνπ ίδηνπ εηαηξηθνύ ηύπνπ. Τν πξόηππν 

θαηαζηαηηθό θαηαηίζεηαη ζηηο Υπεξεζίεο Μηαο Σηάζεο νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 8 ηνπ παξόληνο λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη θαηαρώξηζε ηνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

 

 2. Τν πξόηππν θαηαζηαηηθό Δηαηξείαο: 

 α) Πεξηέρεη ηηο απνιύησο αλαγθαίεο ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν δηαηάμεηο θαη 

θαηά ηα ινηπά παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λόκσλ. 

 β) Υπόδεηγκά ηνπ είλαη πξνζπειάζηκν από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.. 

 

3. Σε θάζε πεξίπησζε, θαηαζηαηηθό ην νπνίν δελ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ πξνηύπνπ 

ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ εθάζηνηε 

ηζρύνπζα λνκνζεζία αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή κνξθή. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο πέξαλ 

ησλ ειαρίζησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ζα δηακνξθώλνληαη ειεύζεξα θαη 

ζύκθσλα κε ηε βνύιεζε ησλ εηαίξσλ.  

 

4. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ νξίδεηαη ην 

απνθιεηζηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ.  

 

5. Δηαηξηθή ζύκβαζε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κπνξεί λα θαηαξηίδεηαη κε 

ηδησηηθό έγγξαθν, θαηά παξέθθιηζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

3190/1955, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζείηαη πηζηά θαη ρσξίο θακία 

παξέθθιηζε ην απνθιεηζηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 

 

6. Τν θαηαζηαηηθό ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό 

έγγξαθν, θαηά παξέθθιηζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζείηαη πηζηά θαη ρσξίο θακία 

παξέθθιηζε ην απνθιεηζηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο παξ. 4 ηνπ 

παξόληνο.  
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Άξζξν 10  

Τροποποιούμενες διατάξεις 

 

1. Σηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3419/2005 πξνζηίζεηαη πεξ. γ) σο θαησηέξσ 

θαη νη επόκελεο πεξηπηώζεηο αλαξηζκνύληαη αλαιόγσο: 

«γ) ηελ παξαιαβή, ηελ πξσηνθόιιεζε θαη ηνλ έιεγρν αηηήζεσλ έγθξηζεο επσλπκίαο 

ή/θαη δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηόηεηεο ησλ Υπεξεζηώλ Μίαο Σηάζεο, θαζώο θαη ηε δέζκεπζε απηώλ 

(δηαδηθαζία «πξνέγθξηζεο επσλπκίαο»). Κάζε λέα επσλπκία θαη δηαθξηηηθόο ηίηινο 

πξέπεη λα κελ πξνζθξνύεη ζηε λνκνζεζία θαη ζηα ρξεζηά ήζε θαη λα δηαθέξεη θαηά 

ηξόπν επδηάθξηην ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ άιισλ ππόρξεσλ ζην Μεηξών 

Δπσλπκηώλ ηνπ ΓΔΜΗ κε έδξα ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην λνκό. Ο ππόρξενο κπνξεί λα 

δεηήζεη ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο λα θαηνρπξσζνύλ ζην Μεηξών 

Δπσλπκηώλ ηνπ ΓΔΜΗ γηα ην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Η επσλπκία ή/θαη ν δηαθξηηηθόο 

ηίηινο δεζκεύεηαη από ηελ Υπεξεζία ΓΔΜΗ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ππόρξενπ απζεκεξόλ 

ή ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη 

εθδίδεηαη ζρεηηθό έγγξαθν. Η δέζκεπζε ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ κελώλ, 

κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ηνπ ρξόλνπ απηνύ γηα άιινπο ηξεηο κήλεο θαηόπηλ 

αίηεζεο ηνπ ππόρξενπ κε όξην ην έλα έηνο από ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλόκελε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο πξνζθξνύεη ζηε 

λνκνζεζία, ζηα ρξεζηά ήζε ή ζε πξνγελέζηεξε θαηαρώξηζε, ε Υπεξεζία ΓΔΜΗ 

ελεκεξώλεη απζεκεξόλ ή ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο ππόρξενπο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηηο θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Οη ππόρξενη νθείινπλ λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κέζα 

ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο. Αλ ε πξνζεζκία 

ησλ ηξηώλ κελώλ από ηελ αξρηθή δέζκεπζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ 

ηίηινπ (όπσο ηπρόλ έρεη παξαηαζεί) ή ε πξνζεζκία ησλ δέθα εξγάζηκσλ εκεξώλ από 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ ζύγθξνπζε απηώλ κε πξνγελέζηεξε 

θαηαρώξηζε παξέιζεη άπξαθηε, απηό ζπλεπάγεηαη ηελ απηόκαηε απνδέζκεπζε ηεο 

επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ. Γηα ηελ εθ λένπ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνέγθξηζεο επσλπκίαο απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθώλ.» 

 

2. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3419/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Σην Γεληθό Δπξεηήξην Δπσλπκηώλ θαηαρσξίδνληαη, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, νη 

εκπνξηθέο ή νη εηαηξηθέο επσλπκίεο ησλ ππόρξεσλ θαζώο θαη νη δηαθξηηηθνί ηίηινη 

απηώλ, εθόζνλ δηαθέξνπλ θαηά ηξόπν επδηάθξηην από ηηο ήδε θαηαρσξηζκέλεο 

επσλπκίεο ή ηνπο δηαθξηηηθνύο ηίηινπο άιισλ ππόρξεσλ πνπ ππάγνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ζε Υπεξεζία ΓΔΜΗ ηνπ ίδηνπ λνκνύ. Μέξνο ηνπ Μεηξώνπ Δπσλπκηώλ απνηειεί θαη ην 

«Δηδηθό Μεηξών Δπσλπκηώλ & Γηαθξηηηθώλ Τίηισλ Υπό Έγθξηζε», ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη επσλπκίεο θαη δηαθξηηηθνί ηίηινη ηεο πεξ. γ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ παξόληνο λόκνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηαρώξηζε απηώλ ζην Γεληθό Δπξεηήξην 

Δπσλπκηώλ.» 

 

3. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3419/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«1. Η θαηαρώξηζε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΗ, ε δέζκεπζε 

επσλπκηώλ & δηαθξηηηθώλ ηίηισλ ζην Δηδηθό Μεηξών Δπσλπκηώλ & Γηαθξηηηθώλ 

Τίηισλ Υπό Έγθξηζε, ε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα ή πηζηνπνηεηηθώλ, θαζώο θαη ε ηήξεζε ηεο 
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Μεξίδαο ηνπ ππόρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΗ., πξνϋπνζέηνπλ ηελ πξνεγνύκελε θαηαβνιή 

ζρεηηθνύ ηέινπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, νη ελέξγεηεο δε απηέο 

γίλνληαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν ελδηαθεξόκελνο δελ 

ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ην απνδεηθηηθό πιεξσκήο ζε πιηθή (έγραξηε) κνξθή 

ζην Γ.Δ.ΜΗ., εηδηθά δε ζηελ πεξίπησζε δέζκεπζεο επσλπκίαο ή ηίηινπ κε 

ειεθηξνληθό ηξόπν ε εθάζηνηε αξκόδηα Υπεξεζία ΓΔΜΗ κπνξεί λα δεηήζεη αιιαγή 

απηήο εθόζνλ πξνζθξνύεη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε 

αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξόληνο λόκνπ. 

Τν Γ.Δ.ΜΗ δύλαηαη επηπιένλ λα εηζπξάηηεη θάζε πνζό (ελδεηθηηθά θόξν ή ηέινο θιπ) 

ππέξ ηξίησλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαρώξεζε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην 

Γ.Δ.ΜΗ θαζώο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ θαη 

πηζηνπνηεηηθώλ. Με Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο & 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη θάζε άιινπ ζπλαξκόδηνπ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνύ, 

θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απόδνζεο ησλ άλσ 

πνζώλ.» 

 

4. Η πεξ. β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3419/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β. Γηα ηελ θαηαρώξηζε θαη ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ν αηηώλ 

θαηαβάιιεη πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. εληαίν εηδηθό ηέινο. Γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηε δέζκεπζε επσλπκίαο ή δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ζην Δηδηθό Μεηξών 

Δπσλπκηώλ & Γηαθξηηηθώλ Τίηισλ Υπό Έγθξηζε θαηαβάιιεηαη ηέινο ίδην κε ην ηέινο 

θαηαρώξηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ. Δάλ ν έιεγρνο θαη ε δέζκεπζε επσλπκίαο 

αθνξά ην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο, ην ηέινο είλαη ηξηπιάζην από ην ηέινο 

θαηαρώξηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ. Δηαηξείεο νη νπνίεο ζπζηήλνληαη κέζσ ΥΜΣ 

δελ θαηαβάιινπλ ηέιε ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο επσλπκίαο ζε ηνπηθό επίπεδν. Τα 

αλσηέξσ ηέιε, πνπ είλαη εληαία γηα όιεο ηηο Υπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. αλά θαηεγνξία 

ππόρξενπ, απνηεινύλ πόξν ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ 

θαηαβάιινληαη ππέξ ηεο αξκόδηαο γηα ηελ θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ππεξεζίαο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηα νπνία απνηεινύλ εμ 

νινθιήξνπ έζνδα ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.» 

 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή δύν κήλεο κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Άξζξν 11 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

1. Τα άξζξα 1 έσο 12 ηνπ λ.3853/2010 θαηαξγνύληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

παξόληνο. Όπνπ ζε δηαηάμεηο άιισλ λόκσλ γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3853/2010 λνείηαη πιένλ όηη αθνξνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ.  

 

2. Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαηαξγείηαη ην παξάβνιν πξνειέγρνπ 

επσλπκίαο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηε ζύζηαζε Δηαηξείαο. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Άξζξν 12 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Η Υπνπξγηθή Απόθαζε Κ2-828/2013 (ΦΔΚ 216Β’) ε νπνία εθδόζεθε θαη’ επηηαγή 

ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3853/2010 θαηαξγείηαη θαη 

λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε ζα εθδνζεί βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

παξόληνο λόκνπ εληόο κελόο από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

 

2. Η Υπνπξγηθή Απόθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο λόκνπ ζα εθδνζεί 

εληόο δύν κελώλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Μέρξη 

ηελ έθδνζε απηήο ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε Υπνπξγηθή Απόθαζε Κ1-802/2011 (ΦΔΚ 470 

Β’), εθηόο από ηα εδάθηά ηεο ηα νπνία έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο λόκνπ. 

 

3. Τν Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο ηεο e-ΥΜΣ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ νθείιεηαη γηα όζεο ζπζηάζεηο γίλνπλ κέζσ e-

ΥΜΣ εληόο ηνπ πξώηνπ έηνπο από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ παξόληνο. 

 

4. Οη Υπνπξγηθέο θαη Κνηλέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα 

λόκν ζα εθδνζνύλ εληόο 6 κελώλ από ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρύ, κε εμαίξεζε ηηο 

Απνθάζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 απηνύ.  

 

5. Η ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ μεθηλά από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 


