
 

 



 Κεταλαιξσυική Εςαιοία  

 Υπξυοεχςικό Κετάλαιξ κας’ ελάυιρςξ 1 εσοώ 

 Τοία είδη ειρτξοώμ (ρσμμεςξυώμ ρςημ 

εςαιοία) 

 Κεταλαιακέπ (κετάλαιξ ρε μεςοηςά ή ρε είδξπ) 

 Ενχκεταλαιακέπ (εογαρία, παοξυή σπηοεριώμ 

κ.α.) 

 Εγγσηςικέπ (ξ εςαίοξπ εγγσάςαι για ςα υοέη ςηπ 

εςαιοίαπ χπ ποχςξτειλέςηπ) 



Δημξριόςηςα είςε μέρχ ςξσ Γ.Ε.ΜΗ. είςε μέρχ 

ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ εςαιοίαπ (δεμ σπάουει 

ΦΕΚ) 

 Ίδοσρη με ιδιχςικό έγγοατξ 

Ακόμα και αμ ρσρςαθεί με ρσμβξλαιξγοατικό 

δεμ απαιςείςαι παοάρςαρη δικηγόοξσ 

 Διάοκεια ςηπ εςαιοίαπ 12εςήπ, αμ δεμ ξοίζεςαι 

διατξοεςικά ρςξ καςαρςαςικό, 

παοαςειμόμεμη. 



  Εςαίοξι - Σσμέλεσρη ςχμ εςαίοχμ  

 Αομξδιόςηςεπ  

 Τοξπξπξίηρη καςαρςαςικξύ 

 Διξοιρμόπ – Αμάκληρη Διαυειοιρςή/ώμ 

 Έγκοιρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, εκλξγή ελεγκςώμ, 

απαλλαγή διαυειοιρςή/χμ 

 Λύρη – Μεςαςοξπή – Σσγυώμεσρη – Παοάςαρη Διάοκειαπ 

 Είρξδξπ μέξσ εςαίοξσ 



Διαυειοιρςήπ/έπ 

Νόμιμη Διαυείοιρη 
 Όλξι ξι εςαίοξι από κξιμξύ αμ δεμ ξοίζεςαι κάςι 

ρςξ καςαρςαςικό 

 Καςαρςαςική Διαυείοιρη 
 Εςαίοξπ/ξι ή ςοίςξπ/ξι για ξοιρμέμξ/αόοιρςξ 

υοόμξ 

 Ενξσρίεπ/αομξδιόςηςεπ Διαυειοιρςή 
  Εκποξρχπεί, διαυειοίζεςαι, ςηοεί βιβλία, έυει 

σπξυοέχρη πίρςηπ. 

 



 Σε ρυέρη με ΕΠΕ 
 Χαμηλόςεοξ κόρςξπ (όυι ρσμβξλαιξγοατικά, όυι 

ΦΕΚ) 

 Εσελινία ρςξμ ςοόπξ ρσμμεςξυήπ, ρςξμ ςοόπξ 
λήφηπ απξτάρεχμ, ρςημ ςήοηρη εςαιοικώμ 
βιβλίχμ, ρςημ επίλσρη εςαιοικώμ διατξοώμ 

 Σατέρςεοξ, πληοέρςεοξ και ρύγυοξμξ θερμικό 
πλαίριξ 

 Εμ αμςιθέρει με ςιπ ΕΠΕ ξι εςαίοξι αρταλίζξμςαι 
ρςξμ ΟΑΕΕ μόμξ αμ είμαι και διαυειοιρςέπ 



 Σε ρυέρη με ποξρχπικέπ εςαιοίεπ (ξ.ε. και 

ε.ε.) 

 Είμαι κεταλαιξσυική εςαιοία, τξοξλξγείςαι όπχπ η 

επε και  δεμ εμπλέκεςαι η πεοιξσρία ςξσ εςαίοξσ  

 Τηοεί βιβλία Γ’ Καςηγξοίαπ, άοα είμαι πιξ ανιόπιρςη 

για ςξσπ ςοίςξσπ 

 Έυει πλήοη δημξριόςηςα μέρχ ςξσ Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και 

ςηπ ιρςξρελίδαπ  

 Έυει ρατέπ θερμικό πλαίριξ (ςι και πώπ επιςοέπεςαι 

μεςανύ ςχμ εςαίοχμ) άοα ποξρςαςεύει καλύςεοα ςιπ 

ρυέρειπ ςχμ εςαίοχμ. 

 Είμαι ενίρξσ «τςημή» ρςημ ρύρςαρη και ρςη 

λειςξσογία 

 



 Γοαμμάςιξ Εμιαίξσ Κόρςξσπ Σύρςαρηπ Εςαιοίαπ 

 Τξ Γοαμμάςιξ Κόρςξσπ Σύρςαρηπ Εςαιοίαπ, πξσ είμαι 70 εσοώ και 
ετόρξμ ξι ιδοσςέπ είμαι πάμχ από 3, ςξ κόρςξπ ποξρασνάμεςαι με 
5 εσοώ για κάθε επιπλέξμ ιδοσςή. 

 Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρίας δεν 
επιστρέφεται. 

 Και επιπλέξμ: 

 ςξ ςέλξπ καςαυώοηρηπ Γ.Ε.Μ.Η (10 εσοώ) 

 ςξ κόρςξπ εγγοατήπ ρςξ επιμεληςήοιξ, ςξ ξπξίξ καθξοίζεςαι από 
ςξ κάθε Επιμεληςήοιξ 

 ςξ Τέλξπ σπέο ςξσ Ταμείξσ Ποξμξίαπ Δικηγόοχμ Αθημώμ, ςξ 
ξπξίξ αμέουεςαι ρε πξρό 5,80 € 

 Τξ Τέλξπ σπέο ςξσ Ταμείξσ Νξμικώμ, ςξ ξπξίξ αμέουεςαι ρε 
πξρξρςό 0,5% επί ςξσ κεταλαίξσ (κεταλαιακέπ ειρτξοέπ) εάμ 
ρσρςήμεςαι με ιδιχςικό ρσμτχμηςικό. Εάμ ρσρςήμεςαι με 
ρσμβξλαιξγοατική ποάνη ςξ πξρξρςό πξικίλει και πεοιρρόςεοεπ 
πληοξτξοίεπ θα δξθξύμ από ςξμ πιρςξπξιημέμξ ρσμβξλαιξγοάτξ 



 ΠΟΟΙ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΤΜΠΡΑΞΟΤΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΙΔΡΤΘΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤΦΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ; 
 Η ιδιχςική κεταλαιξσυική εςαιοία ρσμιρςάςαι από έμα 

ή πεοιρρόςεοα τσρικά ή μξμικά ποόρχπα (ιδοσςέπ). 

 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΚΕΥΑΛΑΙΑΚΕ ΕΙΥΟΡΕ; 
 Οι «ενχκεταλαιακέπ ειρτξοέπ» ρσμίρςαμςαι ρε 

παοξυέπ πξσ δεμ μπξοξύμ μα απξςελέρξσμ 
αμςικείμεμξ κεταλαιακήπ ειρτξοάπ, όπχπ απαιςήρειπ 
πξσ ποξκύπςξσμ από αμάληφη σπξυοέχρηπ 
εκςέλερηπ εογαριώμ ή παοξυήπ σπηοεριώμ. Οι 
παοξυέπ ασςέπ ποέπει μα ενειδικεύξμςαι ρςξ 
καςαρςαςικό και εκςελξύμςαι για ξοιρμέμξ ή αόοιρςξ 
υοόμξ. Η ανία ςχμ ειρτξοώμ ασςώμ πξσ 
αμαλαμβάμξμςαι, είςε καςά ςη ρύρςαρη ςηπ εςαιοίαπ 
είςε και μεςαγεμέρςεοα καθξοίζεςαι ρςξ καςαρςαςικό. 



 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΙΥΟΡΕ; 
 Είμαι ξι ειρτξοέπ πξσ ρσμίρςαμςαι ρςημ αμάληφη 

εσθύμηπ έμαμςι ςοίςχμ για ςα υοέη ςηπ εςαιοίαπ 
μέυοι ςξ πξρό πξσ ξοίζεςαι ρςξ καςαρςαςικό. Η 
ανία κάθε εγγσηςικήπ ειρτξοάπ καθξοίζεςαι ρςξ 
καςαρςαςικό και δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει  ςξ 
εβδξμήμςα πέμςε ςξιπ εκαςό (75%) ςξσ πξρξύ ςηπ 
εσθύμηπ. 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ; 

 Οι Υπηοερίεπ ΓΕ.Μ.Η. πξσ λειςξσογξύμ ρςα 
Επιμεληςήοια και ςα Πιρςξπξιημέμα χπ Υπηοερία 
Μίαπ Σςάρηπ Κέμςοα Ενσπηοέςηρηπ Πξλιςώμ 
(ΚΕΠ). 


