
 

 

 

Δημιουργία Εταιρίας  

 

 

 



 
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της 

Διαδικασίας  Δημιουργίας Εταιρίας. 

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής 



 
Νέα Εταιρία 

 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα εταιρία ο χρήστης επιλέγει το flat button με το 

πρόσημο (+) στο επάνω μέρος του παραθύρου «Εταιρίες» ή πιέζει το πλήκτρο «F3». 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας στον οποίο και καταχωρεί τα στοιχεία 

της εταιρίας. 

Βασικά στοιχεία 

Αρχικά καταχωρεί τα «Βασικά Στοιχεία» της εταιρίας. 

 

Επωνυμία/ Επώνυμο: Στο πεδίο Επωνυμία / Επώνυμο εισάγει είτε την Επωνυμία είτε 

το Επώνυμο με το οποίο θέλει να εμφανίζεται η συγκεκριμένη επιχείρηση με 

δυνατότητα μέχρι 70 χαρακτήρες. 

Τύπος εταιρίας: Επιλέγει «Κανονική» όταν πρόκειται για κοινή εταιρία, διαφορετικά 

επιλέγει «Ξενοδοχείο» ή «Οικοδομική», για τους κατόχους module «Ξενοδοχεία-



 
Εποχικές Επιχειρήσεις» και «Υπολογισμός Μισθοδοσίας για τη Διαχείριση 

Οικοδομικών & Τεχνικών Έργων» αντίστοιχα ή Ναυτιλιακή. 

Όνομα, Όν. Πατρός, Διακριτικός τίτλος, Κωδικός: Στα πεδία αυτά ο χρήστης 

εισάγει το όνομα και το πατρώνυμο του επιτηδευματία αν πρόκειται για ατομική 

επιχείρηση, καθώς και τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, εάν υπάρχει. 

Πληροφοριακά μπορεί να συμπληρώσει και το πεδίο Κωδικός για την εταιρία.  

Α.Φ.Μ., Επάγγελμα, Νομική Μορφή, Αρ. Μ.ΑΕ, Δ.Ο.Υ., Τοπ. Γραφείο Δ.Ο.Υ. : 

Στα πεδία αυτά εισάγεται ο ΑΦΜ και το επάγγελμα της επιχείρησης, καθώς και την 

νομική μορφή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ). Στο πεδίο 

«Δ.Ο.Υ.» ο χρήστης εισάγει κατ’ ευθείαν στο αριστερό πεδίο τον κωδικό της Δ.Ο.Υ., 

αν τον γνωρίζει, οπότε εμφανίζεται αμέσως η περιγραφή της Δ.Ο.Υ. Αν πάλι δεν 

γνωρίζει τον κωδικό της Δ.Ο.Υ, επιλέγει και εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις Δ.Ο.Υ. 

της χώρας από όπου και επιλέγει αυτήν που τον ενδιαφέρει. Στην περίπτωση που θέλει 

να δημιουργήσει μια νέα Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα επιλέγοντας από το Βασικό μενού 

Παράμετροι Δ.Ο.Υ., που θα γίνει ανάλυση παρακάτω. 

Αρ. Μ.ΑΕ : Στον Αρ. Μ.ΑΕ καταχωρείται ο αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιριών εάν 

πρόκειται για ΑΕ. 

Στο πεδίο Τοπικό γραφείο Δ.Ο.Υ. καταχωρείται η διεύθυνση του τοπικού γραφείου 

Δ.Ο.Υ. που απευθύνεται. 

Αριθμός Φακέλου :Στον αριθμό φακέλου καταχωρείται ο αριθμός φακέλου που έχει 

η επιχείρηση στην Δ.Ο.Υ. 

Ταυτότητα: Για την εισαγωγή του αριθμού της ταυτότητας ο χρήστης επιλέγει πρώτα 

τον τύπο της ταυτότητας από το μενού που εμφανίζεται στο αριστερό πεδίο, αν εισάγει 

τον κέρσορα μέσα στο πεδίο. Στη συνέχεια γράφει στο δεξί μέρος τα γράμματα και τον 

αριθμό ταυτότητας κατά περίπτωση. Επιπλέον εισάγει την ημερομηνία έκδοσης καθώς 

και την Εκδούσα Αρχή της ταυτότητας. 



 

 

 

Στη συνέχεια καταχωρούνται τα Στοιχεία Εγκατάστασης Κεντρικού. 

 

Διεύθυνση, Αριθμός, Δήμος, Πόλη, TK, Τηλέφωνο – Fax, E-Mail. 

Καταχωρούνται τα στοιχεία εγκατάστασης της Εταιρίας. 

Υποκαταστήματα 

Το δεύτερο tab στην καταχώρηση νέας εταιρίας είναι Υποκαταστήματα. 

 

Αν ο χρήστης θέλει να εισάγει υποκαταστήματα κάνει κλικ στο κουμπί και στη 

συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο και συμπληρώνει τον κωδικό π.χ. 0001 και στην 

περιγραφή καταχωρεί Υποκατάστημα 1. Αντίστοιχα συμπληρώνει στοιχεία διεύθυνση 

και επικοινωνιακά στοιχεία του υποκαταστήματος. 



 
Είναι σημαντικό να καταχωρεί σε αυτό το σημείο τον κωδικό του Κεντρικού και τον 

κωδικό των Υποκαταστημάτων διότι στον εργαζόμενο στο πεδίο κωδικός 

εγκατάστασης θα επιλέγεται ένας από τους δύο παραπάνω κωδικούς. 

 

 

Ασφαλιστικά 

Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το tab με τα «Ασφαλιστικά» 

ξεκινώντας με τα «Στοιχεία ΑΠΔ». 

 

Κ.Α.Δ. 

Επιλέγει από το εικονίδιο με το πρόσημο (+) τους ΚΑΔ της εταιρίας. Σε αυτή τη μάσκα 

είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν όλοι οι ΚΑΔ της εταιρίας γιατί αυτούς και μόνο 



 
θα μπορεί να επιλέξει στην καρτέλα του κάθε εργαζόμενου. Επιπλέον  δίνεται η 

δυνατότητα εξαγωγής σε  excel του  grid των ΚΑΔ της εταιρίας.  

 

ΑΜ Λοιπών και επικουρικών ταμείων 

Επιλέγοντας το εικονίδιο με το πρόσημο (+) ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ΑΜΕ 

>93 ή ΑΜΕ < 93 και να επιλέξει Ταμείο και κωδικό εγκατάστασης. 

 

Σημείωση: Η καταχώρηση του ΑΜΕ του κάθε Επικουρικού Ταμείου γίνεται 

ξεχωριστά για κάθε Κωδικό Εγκατάστασης (πληροφοριακά αναφέρεται ότι σε πολλά 

Επικουρικά Ταμεία διαφέρει ο ΑΜΕ ανάλογα με την εγκατάσταση). Ωστόσο αν ο 

χρήστης επιθυμεί μπορεί τις εγγραφές των ΑΜΕ να τις κάνει μαζικά τσεκάροντας την 

επιλογή: 

 

Εκπρόσωποι 

Το επόμενο Τab που θα συμπληρωθεί αφορά τα σταθερά στοιχεία των 

«Εκπροσώπων». 



 

 

Στο πεδίο «Εργοδότης – Νόμιμος Εκπρόσωπος» ο χρήστης επιλέγει πατώντας το 

εικονίδιο . Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης 2ου Νόμιμου εκπροσώπου και 

εμφανίζεται στις εκτυπώσεις «Πίνακας Προσωπικού» και «Αναγγελία όρων ατομικής 

σύμβασης εργασίας». Στα πεδία αυτά δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικού 

νόμιμου εκπροσώπου ανά υποκατάστημα.  

 

Συμπληρώνει τα στοιχεία στον επόμενο πίνακα πατώντας το εικονίδιο για το 

«Βεβαιών» και το «Λογιστή» έτσι ώστε να εμφανίζονται τα στοιχεία του σε όσα 

έντυπα απαιτούν υπογραφή και βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που 

παρατίθενται, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ωρών εργασίας. 

 

Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αντιγράψει όλους τους εκπροσώπους από ένα 

υποκατάστημα σε άλλα. 

Στη συνέχεια συμπληρώνει τη φόρμα με τα Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού 

εργασίας. 



 
Στα πεδία του Τεχνικού Ασφαλείας 1, του Τεχνικού Ασφαλείας 2, του Γιατρού 

Εργασίας 1 και του Γιατρού Εργασίας 2, και να ορίσει τις ώρες και την ημέρα εργασίας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ.31566/14-10-2011 του Υπουργείου Εργασίας 

θα πρέπει να συμπληρώνεται ο Αρ. Πρωτ. Σύμβασης για τους τεχνικούς ασφαλείας. 

 

Η καταχώρηση των παραπάνω εκπροσώπων πραγματοποιείται από το βασικό 

μενού «Παράμετροι»  «Διαχείριση Λοιπών Αρχείων»  «Εκπρόσωποι». 

Λοιπά Στοιχεία 

Επόμενο tab είναι τα «Λοιπά Στοιχεία». Εδώ μπορεί ο χρήστης  να καταχωρήσει τις 

τράπεζες, άλλα στοιχεία και τις αργίες. 

 

Τράπεζες  

Επιλέγοντας τις τράπεζες που θέλει  δηλώνει τους αντίστοιχους κωδικούς και 

λογαριασμούς. 



 

 

Στο σημείο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης απεριορίστων τραπεζών στην 

καρτέλα της εταιρίας ή ακόμα και πολλαπλής καταχώρησης της ίδιας τράπεζας. Για τις 

τράπεζα Alpha Bank έχει  προστεθεί το πεδίο «Κωδ. Αριθμός Πελάτη» και μόνο γι’ 

αυτήν μπορεί να γίνει εισαγωγή του κωδικού πελάτη και για την Eurobank έχει 

προστεθεί το πεδίο «Κωδ. Καταστήματος Παραλαβής» και μόνο γι’ αυτήν μπορεί να 

γίνει εισαγωγή του κωδικού καταστήματος παραλαβής. 

Άλλα στοιχεία 

Εδώ συμπληρώνει το ΦΕΚ Σύστασης, την ημερομηνία έναρξης, διακοπής, απογραφής 

και επανασύστασης. Επίσης την αιτία διακοπής, τον τύπο απογραφής, το Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, την Εργοδοτική Οργάνωση και τον 

ΟΑΕΔ. 

 

ΚΑΔ Εφορίας 

Επόμενο tab είναι ο «ΚΑΔ Εφορίας». Εδώ μπορεί ο χρήστης να καταχωρήσει την κύρια 

Δραστηριότητα της εταιρίας από την εφορία. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι 

περισσότερες από μία αλλά την κύρια θα πρέπει να την ορίσει. 



 

 

Επιλέγει το  και ενεργοποιείται ο παρακάτω πίνακας. 

 

 

 


