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Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων 

 

   
Ψηφίστηκε από τη Βουλή την 

29.11.2016 ο Νόμος 4441/2016, με 
τον οποίο προβλέπονται, μεταξύ 

άλλων, απλοποιημένες διαδικασίες 
αναφορικά με τη σύσταση 

επιχειρήσεων. 
 
Από την έναρξη ισχύος του ως άνω 

Νόμου καταργούνται οι διατάξεις του 
Ν. 3853/2010, οι οποίες ρύθμιζαν 

μέχρι πρότινος τη σχετική διαδικασία 
σύστασης επιχειρήσεων. 
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Θωμάς Λεβέντης 
Tax Partner 
tleventis@deloitte.gr  
Tηλ.: 210 6781262 

 

 

 

 

Νέα διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων 

 
Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος είναι οι 

εξής: 
 

 Προβλέπεται η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας μέσω της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση 
εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του 

διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. 
 

 Εξακολουθούν να υφίστανται Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) 
για τη σύσταση εταιρειών. Ως τέτοιες λειτουργούν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ καθώς και οι 

συμβολαιογράφοι. 
 

 Δίδεται η δυνατότητα χρήσης πρότυπων καταστατικών και 
προβλέπεται ότι σε περίπτωση χρήσης αυτών δύναται το 
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καταστατικό Α.Ε. και η σύμβαση Ε.Π.Ε. να καταρτίζεται με 
ιδιωτικό κι όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

 
 Μέσω της ΥΜΣ, γίνεται η εγγραφή της Εταιρείας στο 

φορολογικό Μητρώο και η απόδοση Α.Φ.Μ, όπως και η 
εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. 

Αντίστοιχα, σχετική διαδικασία προβλέπεται και σε 
περίπτωση χρήσης της e-ΥΜΣ. 

 

 Καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και 
προβλέπεται Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης 

Εταιρείας. 
 

 

 
 

   
 

 

Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business 
Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & 

Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά 

χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας.  

 

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 

πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. H Deloitte προσφέρει υπηρεσίες 

σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500 ® μέσω ενός παγκόσμιου διασυνδεδεμένου 
δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες συνεισφέροντας 

παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε 

περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει 

παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 

 

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές 

(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» 

χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) 

υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 
(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte στην Ελλάδα εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της 

ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, 

των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και 

ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 
Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 

συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 

προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 

αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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Simplified procedure introduced for 
company incorporation 

 

   
The Greek parliament approved a 

law on 29 November 2016 (Law 
4441/2016) that includes the 
introduction of simplified procedures 

for the establishment of new 
companies. 

 
Law 4441/2016 abolishes the 
previous rules that apply to 

company incorporation (Law 
3853/2010). 

 
 

 Contact 
 

Maria Trakadi 
Tax Managing Partner 
mtrakadi@deloitte.gr 
Tel.: +30210 6781260 
 
Thomas Leventis 
Tax Partner 

tleventis@deloitte.gr 
Tel.: +30210 6781262 

 
 

 

 

The most important changes introduced by the new law are as 
follows: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   

 
 
 

 
A company may be incorporated online via the “electronic 
one-stop shop” provided by the Commercial Registry 

(”Γ.Ε.ΜΗ.”) business portal. 
 

Incorporation still may be carried out in person with “one-
stop shops” (via Commercial Registry or via a public 
notary). 

 
Articles of association templates are available, and if such a 

template is used at the time of incorporation, an SA or an 
Ltd company may be established without a notarial deed. 

 
Registration of the company with the tax authorities (in 
order to obtain a Greek tax registration number), as well as 

registration with the social security authorities, can be 
carried out via the “one-stop shop” at the time of 

incorporation.  
 
Prior duties payable upon incorporation (e.g. name pre-

check) are abolished, but the new law requires the 
payment of a one-time duty.  
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