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ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με τον N. 3853/2010 προβλέπεται η λειτουργία των «Υπηρεσιών Μιας
Στάσης» για τη σύσταση των εταιρειών, η οποία αλλάζει και διευκολύνει τη γνωστή
ως τώρα διαδικασία σύστασης των εταιρειών.
Παρακάτω αναφέρεται πώς διαμορφώνονται οι «Υπηρεσίες Μιας Στάσης»:
α) Για τις προσωπικές εταιρείες (O.E.- E.E.) που συστήνονται με ιδιωτικό
έγγραφο, οι «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» παρέχονται από τις Υπηρεσίες του Γ.E.MH. 1
(Γενικό Εμπορικό Μητρώο) στα Επιμελητήρια, καθώς και από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (K.E.Π.), τα οποία έχουν και τη σχετική πιστοποίηση. Όπως
και στις E.Π.E., το Γ.E.MH. ενημερώνει και τη Γραμματεία του αρμόδιου
Πρωτοδικείου.
β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (A.E.) και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
(E.Π.E.), καθώς και για τις προσωπικές εταιρείες που συντάσσουν συμβολαιογραφικό
έγγραφο, τις «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» παρέχει ο συμβολαιογράφος που συντάσσει
το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.
Πιο αναλυτικά για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
Α) Η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), κατά πρόβλεψη του άρθρου 4
§ 1 του K.N. 2190/1920, γινόταν ανέκαθεν με συμβολαιογραφική πράξη. H
συστατική πράξη της A.E. υποβαλλόταν στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.E.MH.) θεσπίσθηκε με το N. 3419/2005 και σ' αυτό θα
καταγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (μεταξύ των οποίων και οι κάθε είδους εταιρείες)
που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.E.MH., όλες οι
συστηνόμενες εταιρείες καταχωρίζονται σ' αυτό και λαμβάνουν αποκλειστικά αριθμό μητρώου
Γ.E.MH.
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οικείας Νομαρχίας για έλεγχο, έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών, παίρνοντας τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου (APMAE).
Στο εξής, η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας θα γίνεται και πάλι με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά ο συμβολαιογράφος, ο οποίος θα λειτουργεί ως
«Υπηρεσία Μιας Στάσης», πρέπει να διενεργήσει όλες τις διαδικασίες σύστασης και
δημοσίευσης μέχρι και τη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (A.Φ.M.) από την
αρμόδια Δ.O.Y.
1. H σύσταση της Α.Ε. με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μέχρι τρία εκατομμύρια
(3.000.000) ευρώ θα γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος ενεργώντας ως
«Υπηρεσία Μιας Στάσης» θα διεκπεραιώνει και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται
μέχρι τη λήψη A.Φ.M. της συσταθείσας εταιρείας από την αρμόδια Δ.O.Y. Στη
σύσταση αυτών των εταιρειών δεν αναμιγνύεται η Υπηρεσία Εμπορίου, που
παρακολουθεί τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, η οποία μέχρι 31/12/2010
υπαγόταν στη Νομαρχία και τώρα έχει ενταχθεί στις Περιφέρειες, ως Υπηρεσία της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
2. H σύσταση Α.Ε. με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ,
καθώς και κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία, που προέρχεται από μετασχηματισμό
(μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδου), θα ακολουθεί την παλαιά
διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφέρειας 2.
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Περιφέρειας:

Σε όλες τις περιπτώσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασης αυτής,
στην αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Περιφέρειας θα σχηματίζεται φάκελος της ανώνυμης
εταιρείας και θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται από την εν λόγω Υπηρεσία όλες οι πράξεις και
τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, όπως αυτά απαριθμούνται στα άρθρα 7α και 7β του
K.N. 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για τις υπάρχουσες ανώνυμες εταιρείες. Συνεπώς, οι αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων που εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις ή αυξήσεις του μετοχικού
κεφαλαίου ή άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού, εκλέγουν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υπόκεινται στη δημοσιότητα και απαριθμούνται στο άρθρο 7α
του K.N. 2190/1920, θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται κατά την παλαιά διαδικασία.
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Β) H σύσταση της Ε.Π.Ε. και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής
γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος ενεργεί ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης»,
ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη με την περιγραφόμενη ανωτέρω για τη σύσταση
ανώνυμης εταιρείας. H καταχώριση του συστατικού συμβολαιογραφικού εγγράφου
(καταστατικού) της E.Π.E. θα γίνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.E.MH., καθώς
και των πράξεων τροποποίησης του καταστατικού της. H Υπηρεσία του Γ.E.MH.,
μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος αυτού, θα ενημερώνει
σχετικά και τα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία.
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