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Εισαγωγή

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα είναι μοιρασμένη 

ποιοτικά (κατ’ είδος) και ποσοτικά, σ’ ένα άπειρο πλήθος από επιχειρήσεις που είναι 

διασκορπισμένο σ’ ολόκληρη τη γη Λεν υπάρχει κομμάτι της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας που να μην πραγματοποιείται από κάποια επιχείρηση όπως επίσης δεν 

υπάρχει επιχείρηση που να μην ασχολείται με ένα κομμάτι από ένα είδος της 

παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Στην πραγματικότητα, η οποιαδήποτε δηλαδή επιχείρηση για να πραγματοποιήσει το 

σκοπό της και να περατώσει τους στόχους της πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί 

οικονομικές πράξεις, δηλαδή συναλλαγές. Οι συναλλαγές όμως και οι σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτές, ρυθμίζονται από τους νόμους.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις συνηθέστερες μορφές 

εμπορικών εταιριών, περιγράφοντας αντίστοιχα για κάθε μία από αυτές τα βασικά 

χαρακτηριστικά της, τον τρόπο με τον οποίο δύναται να ιδρυθεί, τι πρέπει να 

περιλαμβάνει και γενικότερα το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι μέχρι την αναθεώρηση του νόμου περί ίδρυσης εμπορικών 

εταιριών με τον 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α78.8.2007) , η διαδικασία που ακολουθούνταν 

μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα γραφειοκρατική και χρονοβόρα. Συνεπώς, ήταν 

απαραίτητη η αντικατάσταση του νόμου 2190/1920 με έναν νέο νόμο, περισσότερο 

απλοποιημένο και ο οποίος θα εξεταστεί στην παρούσα εργασία.

Κεφάλαιο 1: Γενικά για τις εταιρίες

1.1 Η έννοια της εταιρίας

Ο όρος εταιρία αναφέρεται σε μια ένωση προσώπων που έχουν τον ίδιο κοινό σκοπό, 

ο οποίος συνίσταται με δικαιοπραξία. Κάθε μια εταιρία επιδιώκει ένα δικό της σκοπό.

Στην πράξη, ο σκοπός μιας εταιρίας μπορεί να είναι:
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ν' φιλανθρωπικός,

^  πολιτιστικός, 

εμπορικός,

'λ πολιτικός κ.α.

Πριν όμως επιλέξει το σκοπό, τον οποίο θα επιδιώξει πρέπει πρώτα να ενσωματώσει 

τον συγκεκριμένο τύπο εταιρίας που καθορίζεται από το νόμο. Για παράδειγμα, δεν 

μπορεί να έχει εμπορικό σκοπό μια εταιρία, αν προηγουμένως δεν έχει λάβει μια από 

τις συγκεκριμένες μορφές των εμπορικών εταιριών που καθορίζει ο νόμος.

Κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να δώσει την ιδιότητα του εμπόρου σε αυτόν που 

την ασκεί, θεωρούμε ότι έχει εμπορικό σκοπό. Δεν είναι απαραίτητο μια εταιρία να 

επιδιώκει μόνο εμπορικό σκοπό για να θεωρηθεί ως εμπορική.

Εκείνο που αρκεί είναι να περιληφθεί ένας από τους εμπορικούς τύπους που ορίζει η 

νομοθεσία. Ορισμένες εταιρίες για παράδειγμα χαρακτηρίζονται ως εμπορικές μόνο 

εξ’ αιτίας του τύπου τους, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο σκοπός που επιδιώκουν.

Αυτές είναι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ο συνεταιρισμός και η ανώνυμη εταιρία. 

Όλες όμως οι υπόλοιπες εταιρίες πρέπει να έχουν εμπορική δραστηριότητα για να 

θεωρηθούν ως εμπορικές. (Σκαλίδης, 2000)

1.2 Είδη Εταιριών

Οι εμπορικές εταιρείες λοιπόν διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήριο 

το βασικό στοιχείο που επικρατεί και καθορίζει την εταιρική σχέση, στοιχείο που είναι, 

άλλοτε τα πρόσωπα των εταίρων και άλλοτε το κεφάλαιο.

Έτσι, οι εμπορικές εταιρείες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Προσωπικές εταιρείες: είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού 

στηρίζεται στην προσωπική συμβολή των εταίρων, λόγω αυτού απαγορεύεται η
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μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων (θάνατο, 

πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν λύση της εταιρείας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το 

αντίθετο. Στις αποφάσεις που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία και όχι πλειοψηφία. 

Για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας δεν απαιτείται από το νόμο ελάχιστο ποσό 

καταβολής.

Κεφαλαιουχικές εταιρείες: είναι οι εταιρείες στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το 

κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από τα 

μη διανεμημένα κέρδη (αποθεματικά). Αντίθετα με τις προσωπικές, οι εταίροι δεν 

μετέχουν στη διοίκηση (εκτός αν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση), ούτε έχουν 

προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η μεταβίβαση της εταιρικής 

ιδιότητας είναι ελεύθερη και οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων επιφέρουν τη 

λύση της εταιρείας. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία η οποία εξαρτάται από τη 

συμμετοχή του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Μικτές εταιρείες: είναι οι εταιρείες οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσες μορφές μεταξύ 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες μορφές επιχειρησιακής 

συγκρότησης στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιμο να συνυπάρχει με το 

κεφαλαιουχικό. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

1.3 Τύποι εταιριών

Κάθε τύπος επιχείρησης έχει ειδικά χαρακτηριστικά και η επιλογή τύπου εξυπηρετεί 

ορισμένη οικονομική σκοπιμότητα. Έτσι, μία επιχείρηση μπορεί να είναι:

Εταιρική επιχείρηση: Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, 

τους εταίρους, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους, την εταιρική, που 

καθορίζεται ανάλογα με το είδος της εταιρείας. Βασικές μορφές της εταιρικής 

επιχείρησης είναι οι εξής:

ν' Ομόρρυθμη Εταιρεία 

^ Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

Ανώνυμη Εταιρεία 

'Ζ  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
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Στις Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με 

όλη τους την προσωπική περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας. 

Επιπλέον υπόκεινται σε προσωπική κράτηση όταν βρίσκονται σε αδυναμία να 

εξοφλήσουν τους πιστωτές τους.

Στις Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) ένας τουλάχιστον εταίρος (ο ομόρρυθμος) είναι 

υπεύθυνος με όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε 

προσωπική κράτηση για τη μη εξόφλησή τους. Οι υπόλοιποι εταίροι (ετερόρρυθμοι) 

είναι υπεύθυνοι μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

Στις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι 

υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών 

τις οποίες διαθέτει. Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της Διοίκησης της εταιρείας, 

στη διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον 

αριθμό των μετοχών που διαθέτει.

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσους ψήφους όσες είναι 

οι μετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως της εταιρείας είναι 

υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη 

χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. Το ελάχιστο 

κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση μιας Α.Ε. είναι 60.000 ευρώ.

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της Ανώνυμης Εταιρείας. Το κύριο 

γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή 

τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου 

εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε 

αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες. Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την 

ίδρυση μιας Ε.Π.Ε. είναι 4.500 ευρώ. (Κεραμίδογλου, 2011)

Κεφάλαιο 2: Η Ομόρρυθμη εταιρία
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2.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά της εταιρίας

Ομόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία που έχει νομική μορφή και της οποίας τα μέλη 

ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις της. Για την 

ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέλη και κατά 

την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 

741, Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα. (Κεραμίδογλου, 2011)

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της 

ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 3 του Ν. 1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής 

εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

Η Ομόρρυθμη εταιρία ιδρύεται τουλάχιστον από δύο εταίρους, οι οποίοι εισφέρουν 

όσο κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να δεσμεύονται για 

συγκεκριμένο ποσό από το νόμο. Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί 

να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ενώ 

η συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν 

δικαστικής άδειας. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας των εταίρων αναφέρονται στο 

συμβολαιογραφικό έγγραφο : που λέγεται καταστατικό. (Σταματοπούλος & 

Καραβοκύρης, 2001)

Το καταστατικό, με τη δημοσίευση του οποίου τυπικά ιδρύεται η Ο.Ε., αναφέρει τους 

όρους συνεργασίας, δηλ. τι κεφάλαιο εισέφεραν οι εταίροι, πως θα μοιράζονται τα 

κέρδη, ποιο θα είναι το αντικείμενο της Ο.Ε., η επωνυμία της, η έδρα της, η διάρκεια 

συνεργασίας κτλ.

Χαρακτηριστικό γνώρισμά της Ο.Ε., που τη διαφοροποιεί μάλιστα από άλλες 

προσωπικές εταιρείες, είναι η ευθύνη των εταίρων, που είναι ίδια για όλους. Καθένας 

ευθύνεται με όλη του την περιουσία και για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, 

όποιο και αν είναι το ύψος της συμμετοχής του στο κεφάλαιο . Στη διοίκηση
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συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εταίροι, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα, λόγω του τρόπου 

κατανομής της ευθύνης, είναι αρκετά υψηλή.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται 

απεριόριστα και σε ολόκληρο. Το «απεριόριστα» σημαίνει ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι 

ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους, ενώ το «εις ολόκληρων» σημαίνει 

αλληλέγγυα ευθύνη μεταξύ όλων των εταίρων, δηλαδή σε περίπτωση λύσεως της 

εταιρείας δεν λύονται και οι υφιστάμενες συμβάσεις αυτής, έστω κι αν αναφέρονται σε 

χρόνο μεταγενέστερο της λύσεως ,οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μαζί με την 

εταιρεία για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων «εις ολόκληρων» έτσι και ο 

δανειστής δικαιούται να απαιτήσει το χρέος από οποιοδήποτε συν-οφειλέτη.

Ακόμα κάθε νέος ομόρρυθμος εταίρος, που εισέρχεται σε προσωπική εταιρεία, 

ευθύνεται για όλα τα χρέη αυτής, ασχέτως αν αυτά δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την 

είσοδο του στην εταιρεία, εκτός αν αντίθετη μεταξύ των εταίρων συμφωνία για τα 

προγενέστερα (της εισόδου του) χρέη της εταιρείας. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 

2001)

2.2 Διαδικασία σύστασης Ο.Ε

Η διαδικασία σύστασης Ομόρρυθμης εταιρείας ακολουθεί τα εξής σταδία : 

α) Προέγκριση επωνυμίας

Εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρίας ο 

ενδιαφερόμενος επισκέπτεται το επιμελητήριο και συμπληρώνοντας μια αίτηση το 

επιμελητήριο χορηγεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας σε περίπτωση που είναι 

αποδεκτά. Αν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί η επωνυμία ή δεν είναι συμβατή με τις 

απαιτήσεις του νόμου, τότε πρέπει να προσαρμόσει αλλιώς την επωνυμία της 

επιχείρησής του.
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Το στάδιο της προέγκρισης δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι χρήσιμο να γίνει για να 

βεβαιωθούμε ότι η επωνυμία που επιλέξαμε είναι αποδεκτή και δεν θα χρειαστούν 

αλλαγές στο καταστατικό.

β) Σύνταξη καταστατικού

Στο στάδιο αυτό συντάσσεται το καταστατικό- ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελεί το 

έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας και περιέχει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν 

τις σχέσεις των μετόχων, τη διοίκηση της εταιρείας καθώς και θέματα σχετικά με τη 

διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους 

τους εταίρους χωρίς να χρειάζεται συμβολαιογράφος.

γ) Έλεγχος επωνυμίας

Δύο αντίγραφα από το καταστατικό της εταιρείας προσκομίζονται στο επιμελητήριο 

και στη συνέχεια ελέγχοντας το επιμελητήριο την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, 

θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του 

διακριτικού τίτλου.

δ) Δ.Ο.Υ. έδρας

Εντός δεκαπέντε ημερών πρέπει να γίνει υποβολή δήλωσης και καταβολή του Φόρου 

Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανέρχεται στο 1% του 

συμφωνημένου εταιρικού κεφαλαίου όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό μαζί με 

δύο αντίγραφα του καταστατικού το ένα εκ των οποίων είναι θεωρημένο από το 

επιμελητήριο. Η Δ.Ο.Υ. με τη σειρά της θα θεωρήσει το καταστατικό της εταιρείας.

ε) Ταμείο νομικών και ταμείο πρόνοιας δικηγόρων

Στο στάδιο αυτό θεωρείται το καταστατικό στο ταμείο Νομικών και στο Ταμείο 

Προνοίας Δικηγόρων, όπου καταβάλλονται ποσό 0,5% και 1% επί του εταιρικού 

κεφαλαίου αντίστοιχα.
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στ) Πρωτοδικείο έδρας

Δύο αντίγραφα του θεωρημένου καταστατικού από το επιμελητήριο, την Δ.Ο.Υ. κατά 

την καταβολή του ΦΣΚ, το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας δικηγόρων, 

κατατίθενται στο Πρωτοδικείο έδρας για δημοσίευση που αποτελεί την πράξη ίδρυσης- 

σύστασης της Ο.Ε.

ζ) Επιμελητήριο

Εντός δύο μηνών πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο επιμελητήριο της έδρας της, 

προκειμένου να της χορηγηθεί σχετική βεβαίωση που είναι απαραίτητη για τη θεώρηση 

από τη Δ.Ο.Υ. των βιβλίων και των στοιχείων της.

η) Δ.Ο.Υ. έδρας

Στο τελευταίο στάδιο και αφού έχει γίνει η εγγραφή όλων των εταίρων στον ανάλογο 

ασφαλιστικό φορέα ή αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι η έκδοση ασφαλιστικής 

ενημερότητας η εταιρία είναι έτοιμη να κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

της έδρας. Για την έναρξη θα χρειαστεί η υποβολή έντυπου έναρξης εργασιών μη 

φυσικών προσώπων Μ3 και έντυπο δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου Μ8, το 

θεωρημένο από το Πρωτοδικείο καταστατικό, η βεβαίωση εγγραφής της εταιρίας στο 

οικείο Επιμελητήριο, η βεβαίωση εγγραφής των μελών σε ασφαλιστικό φορέα ή η 

ασφαλιστική ενημερότητα, το μισθωτήριο συμβόλαιο του χώρου της εγκατάστασης της 

εταιρίας ή παραχωρητήριο σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου. 

(Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

2.3 Σύσταση και καταστατικό ΟΕ

Στην πράξη με την σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας δημιουργείται το νομικό 

πρόσωπο, το οποίο μπορεί να προβεί σε δικαιοπραξίες και επιχειρηματικές πράξεις. Η 

νομική του υπόσταση εξακολουθεί να υφίσταται, ακόμη και αν τροποποιήθηκε το 

καταστατικό του, ενώ παύει με τη λύση και την εκκαθάρισή του.
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Η ομόρρυθμη εταιρεία έχει την δική της εταιρική επωνυμία που αποτελείται από το 

όνομα ενός ή και περισσοτέρων μελών, με ενδεχόμενο προσθήκης και άλλων λέξεων, 

ενδεικτικών του είδους της επιχείρησης ή της ένδειξης «& ΣΙΑ» που καλύπτει τους μη 

αναφερόμενους εταίρους.

Από τη σύσταση της, η ομόρρυθμη εταιρεία μπορεί να κατέχει τη δική της περιουσία 

και να αποκτά κυριότητα επί κινητών και ακινήτων, ενώ μπορεί να συμμετέχει ως 

εταίρος σε άλλες εταιρείες καθώς επίσης να παρίσταται και στο δικαστήριο, αλλά και 

να διεκδικεί δικαιώματα για βλάβες κατά της προσωπικότητας της.

Τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας συντάσσουν 

ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ονομάζεται καταστατικό σύστασης. Το έγγραφο αυτό 

δεν χρειάζεται να είναι δημόσιο.

Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό μιας Ο.Ε. 

αναφέρονται στο άρθρο 43 του Εμπορικού Νόμου. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εταίρου με τα πλήρη στοιχεία της 

ταυτότητας του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η εφορία (Δ.Ο.Υ.) 

στην οποία ανήκει, η επωνυμία της εταιρείας, ο διαχειριστής, το κεφάλαιο της 

εταιρείας, το ποσό που κατέχει κάθε εταίρος σ’ αυτό καθώς και τον τρόπο και τον 

χρόνο καταβολής του, την ημερομηνία έναρξης και παύσης της δραστηριότητας, 

ακόμα και αν η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 

2001)

Κεφάλαιο 3: Η ετερόρρυθμη εταιρία

3.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά της εταιρίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η 

συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών, αλληλεγγύως υπευθύνων και ενός ή πολλών 

συνεταίρων, απλών χρηματοδοτών, οι οποίοι ονομάζονται ετερόρρυθμοι και 

ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο,
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λοιπόν, της ετερόρρυθμης εταιρείας είναι η διαίρεση των εταίρων σε δύο κατηγορίες: 

τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους

Ομόρρυθμοι εταίροι

Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι όπως 

και στην ομόρρυθμη εταιρεία- αλληλέγγυα και απεριόριστη. Κάθε ομόρρυθμος εταίρος 

ευθύνεται μαζί με την εταιρεία και τους άλλους ομόρρυθμους εταίρους «εις 

ολόκληρον» για τα χρέη της εταιρείας.

Ετερόρρυθμοι εταίροι

Αντίθετα, ο κάθε ετερόρρυθμος εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη απέναντι στους 

πιστωτές της εταιρείας, που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην 

εταιρεία. Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα και καταλέγεται μεταξύ 

των εμπορικών προσωπικών εταιρειών. Συνεπώς, έχει την εμπορική ιδιότητα, οι 

πράξεις της τεκμαίρεται ότι είναι εμπορικές, μπορεί να πτωχεύσει κλπ.

Στην ετερόρρυθμη εταιρεία εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου 

(τόσο περί ετερόρρυθμης, όσο και περί ομόρρυθμης εταιρείας) και συμπληρωματικώς 

αυτές περί εταιρειών του Αστικού Κώδικα.(Κορομηλάς, 2011)

Απλή και κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία

Ο νόμος (άρθρα 24-28 και 47-50 Ε.Ν.) διακρίνει δύο είδη ετερορρύθμων εταιρειών: 

την απλή ετερόρρυθμη και την κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία. Η βασική διαφορά 

μεταξύ των δύο αυτών εταιρικών τύπων είναι ότι στην απλή τα μερίδια των 

ετερορρύθμων εταίρων (που δεν επιτρέπεται να παρασταθούν με τίτλους) είναι κατ' 

αρχήν αμεταβίβαστα και ανεκχώρητα, ενώ στην κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία, 

τα μερίδια των ετερορρύθμων εταίρων παρίστανται με μετοχικούς τίτλους (όπως στην 

ανώνυμη εταιρεία), που είναι ελεύθερα μεταβιβαστοί.

Εταιρική επωνυμία
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Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Εμπορικού Νόμου ορίζεται ότι η ετερόρρυθμη 

εταιρεία διευθύνεται «υπό εταιρική επωνυμία», που φέρει κατ' ανάγκη το όνομα ενός 

ή περισσοτέρων ομορρύθμων εταίρων. Και στο άρθρο 25 Ε.Ν. διατυπώνεται ο 

παραπάνω ορισμός πιο κατηγορηματικά: Το όνομα του (οποιουδήποτε) ετερόρρυθμου 

εταίρου «δεν δύναται να εισέλθει εις την εταιρική επωνυμία». Συνεπώς, η επωνυμία 

της ετερόρρυθμης εταιρείας θα γίνει από ένα ή περισσότερα ονόματα ομόρρυθμων 

εταίρων με ενδεχόμενη προσθήκη και άλλων λέξεων ενδεικτικών του είδους της 

ασκούμενης επιχειρήσεως.

Ακόμα, μπορεί να προστεθεί δίπλα στο όνομα ή τα ονόματα της επωνυμίας η ένδειξη 

«και Σία» (δηλαδή και συντροφιά), η οποία θα καλύπτει τους μη αναφερόμενους στην 

επωνυμία εταίρους, αδιάφορο αν αυτοί είναι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι, δεν αναφέρει 

κυρώσεις ό νόμος για την περίπτωση που το όνομα ενός ετερόρρυθμου εταίρου 

περιλήφθηκε στην εταιρική επωνυμία. Έχει γίνει δεκτό, όμως, από τη νομολογία ότι, 

σε τέτοια περίπτωση, ο ετερόρρυθμος αυτός εταίρος ευθύνεται απέναντι στους 

καλόπιστους τρίτους, όπως και κάθε ομόρρυθμος (απεριόριστα και σε ολόκληρο). 

(Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

3.2 Σύσταση ετερόρρυθμης ετα ιρείας

Τα βήματα για τη σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας είναι: 

ν' Βήμα 1°: Προέγκριση Επωνυμίας

ν' Βήμα 2°: Σύνταξη Καταστατικού -  Ιδιωτικού Συμφωνητικού

ν' Βήμα 3°: Έλεγχος Επωνυμίας

ν' Βήμα 4°: Δ.Ο.Υ. Έδρας

ν' Βήμα 5°: Ταμείο Νομικών

ν' Βήμα 6°: Πρωτοδικείο Έδρας

ν' Βήμα 7°: Επιμελητήριο
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ν' Βήμα 8°: Δ.Ο.Υ Έδρας

Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας γίνεται, όπως και της ομόρρυθμης, με ιδιωτικό 

ή συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 39 Ε.Ν.), το οποίο υπογράφεται από όλους τους 

εταίρους (ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους). Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η 

διαδικασία της ομόρρυθμης, όπως αυτή αναπτύσσεται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 

του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος τόμου.

Δημοσίευση καταστατικού

Τα άρθρα 43-44 Ε.Ν. ομιλούν για δημοσίευση περιλήψεως καταστατικού, η οποία 

μπορεί να υπογράφεται μόνο από τους ομόρρυθμους εταίρους. Στην πράξη έχει 

επικρατήσει και ορθώς να κατατίθεται στο αρμόδιο πρωτοδικείο για δημοσίευση 

ολόκληρο το καταστατικό, το οποίο, βέβαια, έχει υπογραφεί από το σύνολο των 

εταίρων.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ετερόρρυθμου εταίρου

Σε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο της εμπορικής ετερόρρυθμης εταιρείας (που 

είναι έμπορος), ο ετερόρρυθμος εταίρος αυτής δεν καθίσταται έμπορος από μόνη την 

πράξη της συμμετοχής του σ’ αυτήν, έστω κι αν γίνει δεκτή η άποψη ότι η συμμετοχή 

καθαυτή είναι πράξη εμπορική.

Η διαχείριση της ετερόρρυθμης εταιρείας ανήκει στους ομόρρυθμους εταίρους αυτής, 

που την ασκούν όπως και στην ομόρρυθμη εταιρεία. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν 

μπορεί να κάμει καμιά πράξη διαχειρίσεως ή να εργασθεί στις υποθέσεις της εταιρείας 

ούτε κατ' επιτροπήν (άρθρο 27 Ε.Ν.).

Η αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής είναι ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να 

εργασθεί σε υποθέσεις της εταιρείας κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκληθεί 

στους συναλλασσόμενους η εντύπωση πως ενεργεί σαν διαχειριστής.
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Μπορεί, όμως, να αναλάβει υπηρεσία υπαλλήλου στην εταιρεία (με σχέση μισθώσεως 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου). Επίσης, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρεία 

έναντι τρίτων.

Δεν παραβιάζεται, όμως, η θεσπιζόμενη από το άρθρο 2 7 του Εμπορικού Νόμου 

απαγόρευση αναμίξεως του ετερόρρυθμου εταίρου στις πράξεις της εταιρείας, όταν 

αυτός μετέχει (μαζί με όλα τα άλλα μέλη της) στη λήψη αποφάσεων εσωτερικής 

φύσεως, όπως π.χ. αναδιοργανώσεως της εταιρείας.

Επίσης, ο ετερόρρυθμος εταίρος διατηρεί αλώβητο το δικαίωμα του να ελέγχει τον 

τρόπο διαχειρίσεως της εταιρείας και να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τους 

διαχειριστές της.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι περιορισμοί στην ανάμιξη του 

ετερόρρυθμου εταίρου στα πράγματα της εταιρείας αφορούν μόνο τις προς τα έξω 

σχέσεις αυτού (με τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρεία, τις αρχές κ.ο.κ.), 

ενώ δεν ισχύουν για τις προς τα έσω σχέσεις αυτού (με τους συνεταίρους του).

Υποχρέωση να εισφέρει την εισφορά του στην εταιρεία και ευθύνη μέχρι του ύψους 

αυτής για τα χρέη της εταιρείας έχει ο ετερόρρυθμος εταίρος. Επίσης υποχρεούται να 

συντελεί στην προώθηση των εταιρικών σκοπών και δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό 

του ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας (άρθρο 

747 Α.Κ.).

Εια τη μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του ετερόρρυθμου εταίρου ισχύουν όσα και 

επί ομόρρυθμου εταίρου. Δηλαδή, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων ή (εφόσον 

υπάρχει σχετική ρήτρα στο καταστατικό) απόφαση της πλειοψηφίας αυτών. 

Απεριόριστη ευθύνη ομορρύθμων εταίρων Ε.Ε.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι τόσο της ομόρρυθμης, όσο και της ετερόρρυθμης εταιρείας 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας. Από το συνδυασμό δε των 

διατάξεων των άρθρων 1 και 22 του Εμπορικού Νόμου και του άρθρου 1047 § 1 του 

Κ. Πολ. προκύπτει ότι οι ευθυνόμενοι ως ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή 

ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, είναι από μόνη την ιδιότητα τους "αυτή, έμποροι
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και υπόκεινται σε προσωπική κράτηση για τα εμπορικά χρέη της εταιρείας, 

ευθυνόμενοι «εις ολόκληρον» με αυτήν. Αυτά εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας 

προς το Δημόσιο. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

Κεφάλαιο 4: Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

4.1 Γενικά

Ο νόμος δεν δίνει τον ορισμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφήνοντας, 

προφανώς, το έργο αυτό στην επιστήμη. Το άρθρο 1 του Ν. 3190/55, απλώς, προσπαθεί 

να περιγράφει, μάλλον ατελώς, την έννοια της Ε.Π.Ε. Βασιζόμενοι στις διατάξεις του 

Ν. 3190/55, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε. 

Αποτελεί, ασφαλώς, νομικό πρόσωπο και κατά το άρθρο 3 του Ν. 3190/55 είναι 

εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό κριτήριο, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι 

εμπορική επιχείρηση. (Εφημερίδα της κυβερνήσεως, 1955)

Στην Ε.Π.Ε., για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία· εν τούτοις, 

υπάρχει και παράλληλη ατομική ευθύνη των εταίρων για χρέη της Ε.Π.Ε. προς το 

δημόσιο και το Ι.Κ.Α., που καθιερώθηκε με το άρθρο 69 του Ν. 356/74 (Κώδικα 

Εισπράξεως δημοσίων Εσόδων). Το εταιρικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα 

εταιρικά μερίδια, τα οποία, όμως, δεν επιτρέπεται να παρασταθούν με αξιόγραφα (όπως 

γίνεται, δηλαδή, με τις μετοχές της ανώνυμης εταιρείας).

Η σύσταση της Ε.Π.Ε. συνοδεύεται με δημοσίευση του καταστατικού στο αρμόδιο 

πρωτοδικείο και περιλήψεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. δεν απαιτείται 

άδεια κάποιας αρχής (όπως στην ανώνυμη εταιρεία), αλλά νομοθετήθηκε (με το Π.Δ. 

419/86) η καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο Ε.Π.Ε.

Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εν μέρει μοιάζουν με εκείνα 

της ανώνυμης εταιρείας (π.χ. συνέλευση εταίρων, περιορισμένη ευθύνη μελών της 

εταιρείας κ.ο.κ.) και εν μέρει με εκείνα της προσωπικής εταιρείας (π.χ. ύπαρξη 

διαχειριστή αντί διοικητικού συμβουλίου).
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Μερικές φορές γίνεται συνδυασμός των χαρακτηριστικών προσωπικής και ανώνυμης 

εταιρείας, όπως στη λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των εταίρων που 

απαιτείται πλειοψηφία τόσο του εταιρικού κεφαλαίου, όσο και του όλου αριθμού των 

εταίρων.

Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την 

προσωπική εταιρεία, δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι κεφαλαιουχική 

εταιρεία), όπως την ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και ακόμα τη μειωμένη επιρροή των 

μετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. Δεν έχει ούτε το μέγα μειονέκτημα των 

προσωπικών εταιρειών, δηλαδή, το απεριόριστο της ευθύνης των ομόρρυθμων 

εταίρων. (Καραγιάννης, 2009)

4.2 Χαρακτηριστικά Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

Το κύριο χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε. είναι το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων. 

Έτσι για τις υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε. ευθύνεται μόνο η εταιρία, με την περιουσία της, 

ενώ παράλληλα υπάρχει και η ατομική ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της προς 

τρίτους (π.χ., Δημόσιο, Ι.Κ.Α.), μόνο ως προς το ποσοστό της εισφοράς τους. Για την 

ίδρυση της Ε.Π.Ε. απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, που ορίζεται 4.500€ και 

καταβάλλεται υποχρεωτικά κατά τη σύσταση της (δηλ., μετά την υπογραφή του 

καταστατικού, σύμφωνά με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3190/1955).
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Η ΕΠΕ μπορεί να συσταθεί και ως Μονοπρόσωπη ή Αλλοδαπή. Το κεφάλαιο διαιρείται 

σε εταιρικά μερίδια τα οποία, όμως, δεν επιτρέπεται να παρασταθούν με μετοχικούς 

τίτλους, όπως γίνεται στη ανώνυμη, που μπορούν όμως να μεταβιβασθούν.

Μερικά ακόμα βασικά χαρακτηριστικά για την ίδρυση της Ε.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα:

1) Να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυση της αλλά και καθ' 

όλη την διάρκεια ζωής της.

2) Η διάρκεια ζωής της θα πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου.

3) Η ευθύνη των εταίρων να περιορίζεται στο ποσοστό συμμετοχής τους.

4) Η λήψη αποφάσεων στην Συνέλευση των Εταίρων να λαμβάνεται με πλειοψηφία του 

αριθμού των εταίρων οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του 

κεφαλαίου. Εισάγεται δηλαδή σύνθετο κριτήριο πλειοψηφίας προσώπων και 

κεφαλαίων, γεγονός που τονίζει τον ενδιάμεσο χαρακτήρα της. Μειονέκτημα του 

τρόπου αυτού είναι ότι εισάγει μηχανισμό εμπλοκής ,δημιουργώντας κάποτε 

καταστάσεις όπου η λήψη αποφάσεως αποβαίνει αδύνατη.

5) Η ύπαρξη δυο οργάνων: α) της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και β) του 

διαχειριστή ή των διαχειριστών.

6) Τα μέλη της Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Κατ' 

εξαίρεση οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα, οι τακτικοί 

και έκτακτοι καθηγητές ανωτάτων σχολών δεν μπορούν να είναι διαχειριστές ή εταίροι 

της Ε.Π.Ε. Οι δικηγόροι μπορούν να μετέχουν ως απλοί εταίροι, όμως δεν τους 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διοριστούν διαχειριστές της Ε.Π.Ε. και να 

περιλαμβάνεται το όνομα τους στην επωνυμία. (Νεγκάκης, 2006)

4.3 Σύσταση Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας. Το κύριο γνώρισμα 

των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και 

η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού 

κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις 

προσωπικές εταιρείες.
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Η διαδικασία σύστασης μιας εταιρίας ΕΠΕ ακολουθεί τα εξής στάδια:

'λ Σύνταξη σχεδίου καταστατικού

^  Προέγκριση Επωνυμίας

ν' Δικηγορικός Σύλλογος

ν' Συμβολαιογράφος

ν' Επιμελητήριο

ν' ΔΟΥ έδρας

ν' Δ.Ο.Υ. (οποιαδήποτε)

ν' Ταμείο νομικών και ταμείο πρόνοιας δικηγόρων 

ν' Πρωτοδικείο 

ν' Εθνικό Τυπογραφείο 

ν' Επιμελητήριο 

ν' ΔΟΥ Έδρας

Σύνταξη σχεδίου καταστατικού

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη 

σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το 

νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα 

βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε 

θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της.

Προέγκριση Επωνυμίας

Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, και 

εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιμο να επισκεφτείτε το οικείο 

επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος 

δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ε.Π.Ε. και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 

νόμου (άρθρο 6, Ν. 3190/1955). Κατά την επίσκεψή σας αυτή στο Επιμελητήριο, 

πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο των 5 ευρώ.

Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα σας δοθεί 

βεβαίωση ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για 2 μήνες. 

Στην περίπτωση όπου η επωνυμία που επιλέξατε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι
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συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου, θα πρέπει να επιλέξετε νέα επωνυμία και να 

προσαρμόσετε το Σχέδιο Καταστατικού. (Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης 

Επωνυμίας, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι χρήσιμο να γίνει πριν τη σύνταξη και 

υπογραφή του καταστατικού, για να βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία που επιλέξατε είναι 

δεκτή και να μην χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στο καταστατικό.)

Δικηγορικός Σύλλογος

Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσετε στην υπογραφή του καταστατικού ενώπιον 

συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλετε στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο 

προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή 

του καταστατικού.

Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 2915/2001 καθορίζει τα ποσά σε ευρώ για τα οποία είναι 

υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου για σύνταξη εγγράφων ενώπιον 

συμβολαιογράφου (άρθρο 42 παρ. 1 του Κώδικα δικηγόρων) εφόσον το αντικείμενο της 

συμβάσεως είναι τουλάχιστον αξίας 29.347,0286 ευρώ για τις περιφέρεις των 

δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, και σε 11.738,8114 ευρώ για τις 

περιφέρειες των λοιπών δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Συμβολαιογράφος

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ε.Π.Ε., ενώπιον 

συμβολαιογράφου (άρθρο 6 παρ.1 Ν. 3190/1955). Στο συμβολαιογράφο πρέπει να 

προσκομίσετε το Σχέδιο Καταστατικού, τα ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές τους 

και το γραμμάτιο προείσπραξης από το δικηγορικό Σύλλογο.

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Π.Ε. και το δικηγόρο ο 

οποίος παρίσταται. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι 

αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα 

πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ 

των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των 

αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει καταστατικών 

διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του
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συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. Το ύψος της αμοιβής του 

συμβολαιογράφου για ένα απλό συμβόλαιο σε 4 αντίγραφα ανέρχεται σε 300 ευρώ συν 

το 1,3% του εταιρικού κεφαλαίου.

Επιμελητήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2081/92, το υπογεγραμμένο καταστατικό της 

συστηνόμενης Ε.Π.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο, μαζί 

με τη τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχετε πάρει από το επιμελητήριο 

τέτοιον αριθμό), δύο χαρτόσημα των 0,50 ευρώ και μία αίτηση.

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 

καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και διακριτικού 

τίτλου.

ΔΟΥ Έδρας

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 

καταβάλετε στην ΔΟΥ έδρας το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος 

ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, Ν. 1676/86).

Επίσης, θα πληρώσετε παράβολο δημοσίου και ΤΑΠΕΤ, το κόστος των οποίων 

ανέρχεται περίπου σε 350,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση 

της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο. Για την καταβολή του 

ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δύο αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα 

είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο 

ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν. Θα θεωρηθεί το καταστατικό σας και θα σας 

επιστραφεί επίσης το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της 

δήλωσης ΦΣΚ.

Ταμείο νομικών και ταμείο πρόνοιας δικηγόρων
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Στη συνέχεια πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών και στο 

Ταμείο Προνοίας δικηγόρων όπου καταβάλλονται ποσά 0,5% και 1 % επί του εταιρικού 

κεφαλαίου αντίστοιχα.

Πρωτοδικείο

Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να το 

καταθέσετε στο Πρωτοδικείο έδρας για την έγκριση της σύστασής της.

Στο Πρωτοδικείο πρέπει να κατατεθούν:

ν' Δύο αντίγραφα του καταστατικού θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ για την 

καταβολή του ΦΣΚ και το οικείο επιμελητήριο για την επωνυμία,

'Ζ Παράβολο και ΤΑΠΕΤ, 

ν' Περίληψη καταστατικού και 

'λ Αίτηση

'λ Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της 

εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Εθνικό Τυπογραφείο

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρείας, 

αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί της συστάσεως της εταιρείας 

προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιμελητήριο

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο 

οικείο επιμελητήριο. Για την εγγραφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι 

απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής:

ν' Αίτηση - δήλωση σε έντυπο, που χορηγείται από το επιμελητήριο, υπογεγραμμένη 

από τον ή τους διαχειριστές της επιχείρησης.
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ν' Καταστατικό συμβόλαιο σύστασης ΕΠΕ όπως θα έχει θεωρηθεί για την 

καταχώρηση του στο Πρωτοδικείο (σε φωτοτυπία), 

ν' Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε 

περίληνμης του καταστατικού της ΕΠΕ ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) 

απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός και η 

ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δημοσιευθεί η περίληψη του 

συνυποβαλλόμενου καταστατικού.

'λ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο Ε.Ο.Κ. ή άδειες παραμονής και εργασίας 

(προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ο.Κ.), όλων των νομίμων 

εκπροσώπων της ΕΠΕ (σε φωτοτυπία).

ν' Φωτοτυπία της ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες.

4.4 Έναρξη εργασιών

Εντός μηνός από την ημερομηνία που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (Πρωτοδικείο) 

η απόφαση σύστασης της εταιρείας πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.

Για την έναρξη εργασιών πρέπει να προσκομισθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τα εξής 

δικαιολογητικά:

1. Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ3

2. Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο

3. βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο

4. Εγγραφή μελών σε ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. κλπ) αν είναι απόδειξη 

είσπραξης χρειάζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου Τ.Ε.Β.Ε. ή 

Τ.Α.Ε.

5. Μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη ή αν έχουμε δωρεάν 

παραχώρηση κάποιου χώρου από κάποιον άλλον (πατέρας, μητέρα κλπ) τότε πρέπει να 

προσκομισθεί:

ν' Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

ν' Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αστυνομία για δωρεάν παραχώρηση 

εκείνου ο οποίος παραχωρεί τον χώρο 

Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, τότε πρέπει να προσκομισθεί: 

ν' Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
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^  Υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιμοποιήσει τον ιδιόκτητο χώρο σαν επαγγελματική 

έδρα της επιχείρησης του.

6. Χαρτόσημο έναρξης (το πληρώνει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου στη 

Δ.Ο.Υ.)

7. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός μηνός της ενάρξεως θα προσκομισθεί το 

Φ.Ε.Κ. της δημοσίευσης

9. Εξουσιοδότηση (εφόσον την έναρξη κάνει κάποιος τρίτος εκτός των διαχειριστών). 

(Νεγκάκης, 2006; Γιϊτσίδου, 2009)

Κεφάλαιο 5: Υπηρεσίες μιας στάσης

5.1 Γενικά

Είναι γεγονός, ότι η σύσταση πλέον μιας από τις προσωπικές εταιρείες {Ομόρρυθμη 

Εταιρεία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρεία} 

γίνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης του επιμελητηρίου.

Ας δούμε τις αλλαγές που επήλθαν με την υπηρεσία μια στάσης για την σύσταση μιας 

εταιρείας:

Για τη σύσταση εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΕΕ, υποβάλλονται στην 

Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές / αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα 

έγγραφα. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

5.2 Για τα φυσικά πρόσωπα
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ν' Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για 

υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε, 

καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας 

Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να 

προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο.

ν' Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν 

πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα 

μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως 

νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.

ν' Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. /μεταβολής ατομικών 

στοιχείων» (ΜΙ) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, 

για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. 

(Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

5.3 Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής

ν' Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

ν' Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την 

σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και 

η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό 

πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί 

εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από 

απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ν' Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή 

στην υπό σύσταση εταιρεία.

ν' Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 

εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία

5.4 Για τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπής
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■S Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης 

της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα 

προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από 

προξενική αρχή.

■S Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την 

ύπαρξη της εταιρείας.

■S Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου 

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

■S Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης- μεταβολής 

εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» 

Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 

2001)

5.5 Λοιπά Δικαιολογητικά

S  Το καταστατικό της εταιρείας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον πρόκειται 

για προσωπική εταιρεία που συστήνεται σε Υπηρεσία Μιας Στάσης. Η προσκόμιση 

καταστατικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή δεν απαιτείται όταν η σύσταση 

γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, που ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης.

S  Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των 

ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας με θεωρημένο 

το γνήσιο της υπογραφής τους.

S  Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την 

σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας.

S  Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο, ή επίσημο αντίγραφο τίτλου 

κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν 

παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 

2001)

5.6 Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου για την 
χορήγηση Α.Φ.Μ. στην εταιρία μετά τη σύστασή της

28



'Ζ Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου - Μ3 

ν' Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης - Μ6, όπου απαιτείται 

ν' Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου - Μ7 

'λ Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου - Μ8, όπου απαιτείται 

ν' Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Τα έντυπα των δηλώσεων , είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την 

Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Τα απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά 

υπογράφονται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, από τους ιδρυτές της 

εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της ή από εκπρόσωπο αυτών, 

εφόσον έχει έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους.

Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει και την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και 

την παροχή διευκρινήσεων στην Υπηρεσία Μίας Στάσης, εφόσον ζητηθούν.

Επιπλέον, με την εξουσιοδότηση παρέχεται η εξουσία στον εκπρόσωπο να δώσει 

εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε αναζήτηση και λήψη των 

στοιχείων και των πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας. 

Ο εκπρόσωπος των ιδρυτών υπογράφει τις απαιτούμενες από τον νόμο αιτήσεις και 

υπεύθυνες δηλώσεις και προβαίνει στις απαραίτητες καταβολές στο όνομα και για 

λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας ή/και των ιδρυτών.

Οι αποδείξεις πληρωμής, εκδίδονται στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του 

οποίου έγινε η καταβολή. Η εξουσιοδότηση αυτή δεν περιλαμβάνει την υπογραφή της 

πράξης σύστασης της εταιρείας, η οποία γίνεται από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες 

ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών με την υποβολή των δικαιολογητικών 

στην Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται
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τα ποσά τα οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν 

ολοκληρωθεί.

Επιπλέον οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας και καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., ή 

τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό, συμπληρώνουν και καταθέτουν στην 

Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα προκειμένου η 

Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της 

εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3853/2010. Με την χορήγηση της εντολής 

τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την 

αναζήτηση και λήψη από την Υπηρεσία Μίας Στάσης των πιστοποιητικών και των 

βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.

ν' Η ως άνω εντολή, περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις: 

ν' Αίτηση προελέγχου Επωνυμίας και διακριτικού Τίτλου και 

^  Καταχώρησης αυτών στο Επιμελητήριο, 

ν' Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, 

ν' Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ν' Αίτηση για τη Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της 

εταιρείας που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη σύστασή της. 

ν' Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενημερότητας των ιδρυτών, εφόσον 

δεν προσκομίζεται.

ν' Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενημερότητας των εταίρων από 

ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται και δεν προσκομίζεται.

Αίτηση για την εγγραφή των εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και των μελών του 

διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας που διαθέτουν ποσοστό μετοχών της 

εταιρείας άνω του 3%, στους οικείους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ 

διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα εταιρεία.

Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι δηλώσεις παραμένουν και φυλάσσονται
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στον φάκελο της εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ και 

μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατόπιν 

αιτήματος. (Σταματοπούλος & Καραβοκύρης, 2001)

Κεφάλαιο 6: Η Ανώνυμη εταιρία

6.1 Γενικά

Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) είναι η εμπορική εταιρία, που έχει νομική προσωπικότητα 

και στην οποία δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη του φορέα ή των φορέων της, για τις 

έναντι των τρίτων υποχρεώσεων της. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε ίσα τμήματα 

(μετοχές), σε κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί και μια εταιρική ιδιότητα. Οι μετοχές 

μπορούν να μεταβιβάζονται εύκολα από τους κατόχους τους σε τρίτους χωρίς από την 

αλλαγή αυτή να επηρεάζεται η εταιρία.

Η εταιρία αυτή έχει δική της επωνυμία, δική της κατοικία και ιθαγένεια. Σε αντίθεση 

με την ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία, η Α.Ε. έχει αυτοτέλεια της εταιρικής 

περιουσίας σε σχέση με την ατομική περιουσία των εταίρων. Σχετικά με την επωνυμία 

της είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το είδος της εταιρικής επιχείρησης και οι λέξεις 

«ανώνυμος εταιρία» (Α.Ε.) και προαιρετικά μόνο μπορεί να γράφει το όνομα ενός ή 

περισσότερων συνεταίρων της. (Λαζαρίδης, 2002)

Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο η Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα και όταν 

δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει να είναι συγκεντρωμένο το κατώτατο 

όριο μετοχικού κεφαλαίου (60.000 ευρώ) 10. Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου 

είναι δύο σημαντικές έννοιες που συνδέονται με το κεφάλαιο.

Η κάλυψη κεφαλαίου αναφέρεται στο γεγονός ότι ως ιδρυτές της εταιρίας απαιτούνται 

τουλάχιστον δύο πρόσωπα) αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής στην εταιρία 

της αξίας των μετοχών της κατά το μερίδιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Η
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κάλυψη μπορεί να γίνει με εισφορά είτε σε είδος, είτε σε χρήμα, είτε σε συνδυασμό και 

των δύο.

Η καταβολή του κεφαλαίου είναι η εκπλήρωση της αναληφθείσας υποχρέωσης από 

τους ιδρυτές να καλύψουν το κεφάλαιο. Δηλαδή, να μεταφέρουν στην επιχείρηση τα 

υποσχεθέντα: καταβάλλοντας τα μετρητά στο ταμείο της Α.Ε. και μεταβιβάζοντας την 

κυριότητα του είδους (π.χ. γηπέδου, κτιρίου κ.λ.π.) στο όνομα της Α.Ε.11.

Το καταστατικό της Α.Ε., είναι δημόσιο έγγραφο (συμβολαιογραφική πράξη) και 

καθορίζει όλες τις πτυχές λειτουργίας της Α.Ε. Αυτό αναφέρεται ενδεικτικά στα 

ακόλουθα: την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας, την έδρα της, τη διάρκεια 

της, τον αριθμό και την έκδοση των μετοχών, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του 

κεφαλαίου, στη σύγκληση, κατάρτιση και λειτουργία της γενικής εκμεταλλεύσεως και 

του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

μετόχων, στον τρόπο διαθέσεως των κερδών και στη διάθεση και εκκαθάριση της 

περιουσίας της. Οι μετοχές της Α.Ε. μπορεί να είναι κοινές - προνομιούχες, 

ονομαστικές - ανώνυμες.

Η Α.Ε. λόγω του κεφαλαιουχικού της χαρακτήρα διοικείται και ελέγχεται από τον ή 

τους κατέχοντας την πλειοψηφία του κεφαλαίου δηλαδή πάνω του 50% αυτού. Η 

κατοχή αυτού του ποσοστού δίνει το δικαίωμα του ελέγχου της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων και την δια μέσου αυτής εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Εια το 

λόγο αυτό ο νόμος προβλέπει ειδικές διατάξεις για την προστασία της μειοψηφίας. 

(Λαζαρίδης, 2002)

6.2 Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
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α) Αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή επιχειρηματικής δράσεως με το νομικό τύπο της 

εταιρείας. Ο νόμος ορίζει για την ίδρυσή της μεγάλο, σχετικά κεφάλαιο. Είναι σήμερα 

το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ως κατώτατο όριο γενικώς, ενώ υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Αλλά και 

η φύση της ανώνυμης εταιρείας ευνοεί τη συγκέντρωση, συνήθως, πολύ ανώτερων από 

το νόμιμο όριο, κεφαλαίων.

β) Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε ίσα μερίδια, που

ενσωματώνονται σε έγγραφα, τις μετοχές. Οι μετοχές είναι αξιόγραφα, που 

μεταβιβάζονται εύκολα. Αν είναι ανώνυμες (έχουν εκδοθεί στον κομιστή) 

μεταβιβάζονται, όπως κάθε κινητό πράγμα, δηλαδή με παράδοση της νομής και 

συμφωνία των μερών ότι μεταβιβάζεται και η κυριότητα.

γ) Για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας απαιτούνται αυστηροί όροι δημοσιότητας, 

ήτοι συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση της εποπτεύουσας αρχής (νομάρχη) και 

δημοσίευση του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αλλά και σ' 

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής της, η δημοσιότητα είναι απαραίτητη (δημοσίευση σε 

πολλές εφημερίδες του ετήσιου ισολογισμού, της ανακοινώσεως των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, της μεταβολής της έδρας και των προσώπων που αποτελούν 

τη διοίκηση της εταιρείας κ.α.). Επίσης, ο έλεγχος της εποπτεύουσας αρχής 

(νομαρχίας) είναι συνεχής, αφού παρακολουθεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, τα μεγέθη και τα 

αποτελέσματα των ισολογισμών κ.α.

δ) Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται μακρά (συνήθως 50 ετών). Καταγγελία 

της αν. εταιρείας πριν από τη λήξη της δεν επιτρέπεται (σ' αντίθεση με ότι συμβαίνει 

στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες). Επιτρέπεται, βεβαίως, η λύση της 

ανώνυμης εταιρείας με απόφαση της πλειοψηφίας των μετόχων αυτής στη γενική 

συνέλευση, οπωσδήποτε, όμως, είναι αδύνατος ο αιφνιδιασμός εκ μέρους της 

μειοψηφίας. Έτσι, η σταθερότητα και η συνέχεια της ανώνυμης εταιρείας είναι 

εξασφαλισμένες.

ε) Η ευθύνη των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας είναι περιορισμένη και φθάνει μέχρι 

το ποσό της εισφοράς τους. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προσωπικά με την ατομική τους
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περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η ευθύνη τους περιορίζεται στην 

εκπλήρωση της υποχρεώσεως που ανέλαβαν για την καταβολή της εισφοράς τους, 

στ) Οι αποφάσεις στην ανώνυμη εταιρεία παίρνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις 

για τα τρέχοντα ζητήματα και για την όλη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής 

περιουσίας είναι αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου και οι σοβαρότερες 

αποφάσεις (διορισμός διοικητικού συμβουλίου, αύξηση κεφαλαίου, αλλαγή σκοπού, 

διάλυση της εταιρείας κ.α.) είναι αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. 

Στη γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι. 

Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει μια ψήφο. Στην αν. εταιρεία η πλειοψηφία είναι 

πανίσχυρη και αποφασίζει για κάθε ζήτημα. Η μειοψηφία δεν έχει παρά μόνο κάποιες 

ασθενείς δυνατότητες ελέγχου. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό εξασφαλίζει στην 

ανώνυμη εταιρεία σταθερότητα διοικήσεως και απόλυτη ευχέρεια χειρισμών στη 

λειτουργία της.

ζ) Η ανώνυμη εταιρεία, λόγω της σοβαρότητάς της (μεγάλα κεφάλαια, πλήρες 

λογιστήριο, δημοσιότητα κ.λπ.) παρέχει πλεονεκτήματα, που καμιά άλλη μορφή 

επιχειρήσεως δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Στις αρχές, τις τράπεζες και την αγορά 

γενικώς αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Σ' αυτό συντελεί και ο εύκολος 

τρόπος μεταβιβάσεως των μετοχών, που μπορούν να δοθούν ως ενέχυρο για 

εξασφάλιση μιας συναλλαγής ή και να μεταβιβασθούν για να επιτευχθεί η είσοδος νέων 

προσώπων στην εταιρεία. Παράλληλα, οι τράπεζες και το κράτος, πολλές φορές, 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια επένδυση, απαιτούν να περιβληθεί αυτή τον 

τύπο της ανώνυμης εταιρείας. Επίσης, στο Χρηματιστήριο Αξιών γίνονται δεκτές μόνο 

ανώνυμες εταιρείες.

η) Η ανώνυμη εταιρεία, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή στο εξωτερικό και κυρίως στην 

Αμερική και όπως την προβλέπει και η δική μας νομοθεσία, είναι η εταιρεία με το 

μεγάλο κεφάλαιο, που ανήκει στο πολύ, το ευρύ, το ανώνυμο κοινό. Ωστόσο, στην 

πράξη έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας ένας ιδιαίτερος τύπος ανώνυμης εταιρείας, 

αυτός της οικογενειακής ανώνυμης εταιρείας, που αποτελεί και τη μεγάλη πλειοψηφία. 

Στην οικογενειακή ανώνυμη εταιρεία οι ιδρυτές και μοναδικοί μέτοχοι είναι τα μέλη 

μιας οικογένειας, που για πολλά χρόνια παραμένουν μέτοχοι με μικρές σε αριθμό και 

όχι συχνές μεταβιβάσεις μετοχών.
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θ) Η ανώνυμη εταιρεία έχει την εμπορική ιδιότητα κατά το τυπικό κριτήριο. Το άρθρο 

1 του ΚΝ. 3604/2007 ορίζει ότι: «Πάσα ανώνυμος εταιρεία είναι εμπορική και εάν ο 

σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρησης». (Λιοντάρης, 2008)

6.3 Πλεονεκτήματα Ανώνυμης εταιρίας

Όπως τονίσθηκε και παραπάνω, η ανώνυμη εταιρεία είναι η επιχείρηση του μεγάλου 

κεφαλαίου. Ήδη, αυτό είναι ένα αξιόλογο πλεονέκτημα, που της δίνει σπουδαία 

υπεροχή απέναντι στις άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Άλλα σοβαρά πλεονεκτήματα της ανώνυμης εταιρείας είναι 13:

α) Η αυξημένη εμπιστοσύνη που εμπνέει στον κύκλο των συναλλασσομένων μ' αυτήν 

(τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες κ.ο.κ.). Την ίδια εμπιστοσύνη εμπνέει και μεταξύ των 

μετόχων.

β) Το ευκολομεταβίβαστο των μετοχών (μετοχικών τίτλων), που παρέχει δυνατότητα 

ταχείας αλλαγής φορέα (κυρίου της επιχειρήσεως). Η ιδιότητα αυτή των εταιρικών 

μεριδίων παρέχει, ακόμα, δυνατότητες άμεσης εξυγιάνσεως και αναπτύξεως της 

ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή, που βρίσκεται σε οικονομική 

δυσχέρεια μπορεί να δανειοδοτηθεί με ενέχυρο τις μετοχές της ή να δεχθεί νέο αίμα 

(νέους μετόχους) που θα την αναζωογονήσει.

γ) Το περιορισμένο της ευθύνης. Η ευθύνη των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας 

απέναντι στους δανειστές της περιορίζεται στο ύψος της συμμετοχής τους σ' αυτήν. 

Δεν υπάρχει η απεριόριστη και αλληλεγγύη ευθύνη, που συναντάται στους 

ομόρρυθμους εταίρους των προσωπικών εταιρειών και στους ατομικούς 

επιχειρηματίες. Έτσι, εκείνος που θέλει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, 

χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο της περιουσίας του, θα προτιμήσει την ανώνυμη 

εταιρεία.

δ) Φορολογικά πλεονεκτήματα. Η υπεραξία (κέρδος), που τυχόν προκύπτει κατά την 

πώληση των μετοχών λόγω διαφοράς τιμής πωλήσεως και τιμής κτήσεως, 

απαλλάσσονταν από το φόρο εισοδήματος (άρθρο 10 § 4 Α.Ν. 148/67). Μετά το άρθρο 

15 του Ν. 2459/97, όμως, η παράγραφος 1 του οποίου τροποποίησε την παράγραφο 1
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του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, το κέρδος (υπεραξία) που προέρχεται από τη 

μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

φορολογήθηκε με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Αργότερα, με το άρθρο 3 του 

Ν. 2238/94 και τώρα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η 

πραγματική αξία των πωλουμένων μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών.

Υπάρχουν βέβαια, και άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα,)όπως η απαλλαγή του 

εισφερομένου κεφαλαίου κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, των 

καταστατικών, της μεταβιβάσεως μετοχών, της διανομής κερδών κ.λπ. από τα τέλη 

χαρτοσήμου ή άλλη εισφορά υπέρ Δημοσίου ή τρίτων (άρθρο 11 § 4 Α.Ν. 148/67γ2). 

Αφορολόγητη είναι και η υπεραξία των εισφερομένων ειδών για το σχηματισμό του 

μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία προέρχεται από μετατροπή ή 

συγχώνευση, που γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Ν. 2166/93 (βλ. 

κεφάλαιο όγδοο παρόντος τόμου).

Επίσης, δεν ζητείται τεκμήριο υπάρξεως εισοδήματος (πόθεν έσχες) για τα μετρητά 

που καταθέτουν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας για σύσταση η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Επιπλέον τα κέρδη της ανώνυμης εταιρείας 

φορολογούνται με μικρότερο συντελεστή σε σχέση με τις ατομικές επιχειρήσεις και 

γενικώς τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων.

ε) Εχέγγυα μεγαλύτερης τάξεως και ειλικρίνειας. Η ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται 

από το νόμο να τηρεί τα περισσότερα και σοβαρότερα βιβλία από κάθε άλλη μορφή 

επιχειρήσεως.

Επίσης, υπόκειται στον έλεγχο του κράτους, που ασκείται, από την οικεία νομαρχία 

και το Υπουργείο Εμπορίου (έλεγχος γενικών συνελεύσεων μετόχων, ισολογισμών 

κ.λπ.) και ακόμα υποχρεούται σε τυπικές δημοσιότητες (δημοσίευση στον τύπο του 

ισολογισμού και της προσκλήσεως των μετόχων σε γενική συνέλευση, στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως του ισολογισμού, της συνθέσεως και κάθε αλλαγής του διοικητικού 

συμβουλίου, της έδρας και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

κ.ο.κ.).
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Με όλα αυτά αναγκάζεται, κατά κάποιο τρόπο, να έχει μεγαλύτερη τάξη στο 

λογιστήριό της και να είναι σε θέση να παρέχει σοβαρότερα και πιο αξιόπιστα στοιχεία. 

Από την κατάσταση αυτή ωφελούνται τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι δανειστές της 

εταιρείας, αλλά και οι δημόσιες αρχές.

στ) Εξασφάλιση καλών σχέσεων μεταξύ των μετόχων. Το κυριότερο, ίσως, 

πλεονέκτημα που προσφέρει η ανώνυμη εταιρεία στους μετόχους της είναι οι καλές 

και σίγουρες σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους.

Στην προσωπική εταιρεία επιτρέπεται η εκ μέρους ενός εταίρου καταγγελία αυτής 

οποτεδήποτε (αρθρ. 767 Α.Κ). Συνεπώς αυτός που έχει την πλειοψηφία δεν μπορεί να 

αισθάνεται ασφαλής, αφού και ο έχων συμμετοχή στην εταιρεία μόλις 1 % μπορεί να 

ζητήσει τη λύση της και να καταστρέψει ολόκληρη την επιχείρηση.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί σοβαρότατο ανασταλτικό παράγοντα για κάθε 

επιχειρηματία και σε συνδυασμό, μάλιστα, με το απεριόριστο της επιχειρηματικής 

ευθύνης καταλήγει σε τεράστιο μειονέκτημα. Αντίθετα, στην ανώνυμη εταιρεία δεν 

επιτρέπεται η καταγγελία αυτής και η λύση επέρχεται μόνο με απόφαση της 

πλειοψηφίας.

Έτσι, η πλειοψηφία των μετόχων αποκλείεται να αιφνιδιασθεί ή να εκβιασθεί από τη 

μειοψηφία. Τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και φυσικά κι όταν οι μέτοχοι 

είναι συγγενείς μεταξύ τους. Αυτό το τελευταίο οδηγεί πολλούς αυτοδημιούργητους 

και γενικά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ομαλή 

συνέχιση της επιχειρήσεώς τους από τους κληρονόμους αυτών, στην απόφαση να 

μετατρέψουν την ατομική επιχείρησή τους ή την προσωπική εταιρεία τους σε ανώνυμη 

εταιρεία.

Την τάση αυτή, όπως γενικότερα, τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων, 

ενισχύει και το κράτος, παρέχοντας φορολογικές απαλλαγές και άλλα κίνητρα (βλ. 

Ν.Δ. 1297Π2 και Ν. 2166/93). Ανάπτυξη του θέματος στο κεφάλαιο όγδοο παρόντος 

τόμου). Υπάρχει, ωστόσο και ο αντίλογος ότι η πλειοψηφία έστω και μιας μετοχής
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παρέχει σ' αυτήν απόλυτη κυριαρχία μέχρι καταδυναστεύσεως της 

μειοψηφίας.(Δημήτρακας, 2007)

6.4 Διαδικασία ίδρυσης ΑΕ

Η εταιρική σύμβαση (το καταστατικό της εταιρίας) συντάσσεται μόνο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως και στην ΕΠΕ. Ο υπουργός εμπορίου υποχρεούται 

να προκαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΕΝ την απόφαση για τη σύσταση της 

Ανώνυμης Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή δημόσιο έγγραφο με συμβολαιογράφο, κλπ. Στη συνέχεια 

αυτό ελέγχεται από την αρμόδια ΔΟΥ, ΦΑΕ θεωρείται και δημοσιεύεται. (Εκίνογλου, 

2004)

Τα βήματα για τη σύσταση - ίδρυση μιας Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:

· /  Π ρ ο έ λ ε γ χ ο ς  σ τ ο  α ρ μ ό δ ι ο  Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο  γ ι α  ε π ω ν υ μ ί α  κ α ι  δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό  τ ί τ λ ο : Αήψη 

βεβαίωσης προέγκρισης και καταβολή στο αρμόδιο Επιμελητήριο των σχετικών 

τελών. Η προεγκριθείσα επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύονται από το 

Επιμελητήριο για τον δικαιούχο μόνο για 2 μήνες.

Σ  Σ ύ ν τ α ξ η  α π ό  δ ι κ η γ ό ρ ο  σ χ ε δ ί ο υ  κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ  κ α ι  α π ο σ τ ο λ ή  τ ο υ  σ τ ο ν  

σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο :  Το καταστατικό της Α.Ε. που γίνεται με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, πρέπει να περιέχει διατάξεις για: α) την εταιρική επωνυμία και το σκοπό, 

β) την έδρα της εταιρίας, γ) τη διάρκειά της δ) το ύψος και τον τρόπο καταβολής 

του εταιρικού κεφαλαίου ε) το είδος των μετοχών, τον αριθμό, την ονομαστική αξία 

και την έκδοσή τους, στ) τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν 

περισσότερες κατηγορίες μετοχών ζ) τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε 

ανώνυμες, ή ανωνύμων σε ονομαστικές, η) τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη 

λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, θ) τη σύγκληση, τη 

συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων, ι) τους 

ελεγκτές, ια) τα δικαιώματα των μετόχων, ιβ)τον ισολογισμό και τη διάθεση των 

κερδών, ιγ) τη λύση και την εκκαθάριση.

■Σ Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας πρέπει να αναφέρει επίσης: α) Τα ατομικά 

στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της
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εταιρίας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το 

καταστατικό αυτό και β) Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση όλων 

των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή. 

Στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιριών του άρθρου 8α Ν. 2190/1920 (ανώνυμη 

εταιρία που προσφεύγει στην ολική ή μερική από το κοινό κάλυψη του μετοχικού 

κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή), το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου 

ορίζεται στο ποσό των 300.000 Ευρώ.

'λ Π ρ ο κ α τ α β ο λ ή  Δ ι κ η γ ο ρ ι κ ή ς  Α μ ο ι β ή ς  και θεώρηση της υπογραφής του δικηγόρου επί 

του σχεδίου του καταστατικού. Η παράσταση δικηγόρου κατά την υπογραφή του 

καταστατικού της Α.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Ά  Υ π ο γ ρ α φ ή  τ ο υ  σ υ μ β ο λ α ί ο υ  σ ύ σ τ α σ η ς .  Το συμβόλαιο σύστασης Α.Ε. (καταστατικό) 

υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας και τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ά  Τ α μ ε ί ο  Ν ο μ ι κ ώ ν  ( Τ . Ν . )  κ α ι  Τ α μ ε ί ο  Π ρ ο ν ο ί α ς  Δ ι κ η γ ό ρ ω ν  Α θ η ν ώ ν  ( Τ . Π . Δ . Α . ) :  

Υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου σύστασης εταιρίας 

(καταστατικού) στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων 

Αθηνών (εφόσον η εταιρία έχει έδρα δήμους που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 

Πρωτοδικείου Αθηνών) και πληρωμή των σχετικών εισφορών (0,5% και 1% επί 

του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα), προκειμένου να θεωρηθεί το καταστατικό 

από τα ανωτέρω Ταμεία. Για τις εταιρίες που εδρεύουν σε δήμους που υπάγονται 

στο Πρωτοδικείου Πειραιά δεν οφείλεται εισφορά στο Ταμείο Προνοίας 

Δικηγόρων Πειραιώς (Τ.Π.Δ.Π.).

Ν  Π ρ ο ε γ γ ρ α φ ή  σ τ ο  ο ι κ ε ί ο  Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο .

Ά  Υ π ο β ο λ ή  τ ο υ  ε π ι κ υ ρ ω μ έ ν ο υ  α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ  τ ο υ  κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ  σ τ η ν  α ρ μ ό δ ι α  τ η ς  έ δ ρ α ς  

τ η ς  ε τ α ι ρ ί α ς  Ν ο μ α ρ χ ί α  κ α ι  έ κ δ ο σ η  α π ό  α υ τ ή ν  α π ό φ α σ η ς  έ γ κ ρ ι σ η ς  τ ο υ  κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ :  

Εφόσον η αρμόδια Νομαρχία υποδείξει διορθώσεις (κάτι που συμβαίνει σχεδόν 

πάντοτε) υπογράφεται συμβόλαιο τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο και 

αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία. Εξουσία υπογραφής του 

τροποποιητικού συμβολαίου μπορεί να δοθεί, με άρθρο του καταστατικού, σε ένα 

άτομο και, συνεπώς δεν απαιτείται η εκ νέου προσέλευση όλων των ιδρυτών. Μετά 

τον έλεγχο του καταστατικού και τις τυχόν τροποποιήσεις του, ο Νομάρχης εκδίδει 

απόφαση εγκρίσεως του καταστατικού και παροχής άδειας συστάσεως εταιρίας.
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Δ  Κ α τ α χ ώ ρ η σ η  σ τ ο  Μ η τ ρ ώ ο  Α . Ε .  τ η ς  ε γ κ ρ ι τ ι κ ή ς  α π ό φ α σ η ς  τ ο υ  Ν ο μ ά ρ χ η  κ α θ ώ ς  κ α ι  

π ε ρ ί λ η ψ η ς  τ ο υ  κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ .

Δ Δ ι α δ ι κ α σ ί α  Δ η μ ο σ ί ε υ σ η ς :  Δημοσίευση περίληψης του καταστατικού και της 

εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φύλλου 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Η δημοσίευση γίνεται με επιμέλεια της 

Νομαρχίας αφού προηγουμένως καταβληθούν από την εταιρία τα τέλη 

δημοσίευσης.

•Δ  Κ α τ α β ο λ ή  Μ ό ρ ο υ  Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς  Κ ε φ α λ α ί ο υ  ( Μ . Σ . Κ . ) :  Στη συνέχεια γίνεται η 

καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ 1% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου) στην οικεία Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ, εντός προθεσμίας 15 ημερών από 

την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) (υποβάλλεται 

σχετική δήλωση σε 3 αντίγραφα και 2 αντίγραφα του καταστατικού).

Δ  Ε γ γ ρ α φ ή  σ τ ο  ο ι κ ε ί ο  Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο :  Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της Α.Ε. 

πρέπει να εγγραφεί η εταιρία στο οικείο Επιμελητήριο. Η εγγραφή γίνεται με την 

υποβολή εντύπου και την πληρωμή του ποσού που προβλέπεται για δικαίωμα 

εγγραφής και ετήσια συνδρομή.

65: Ενέργειες λειτουργίας

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αφορούν αποκλειστικά τη σύσταση-ίδρυση μιας Ανώνυμης 

Εταιρίας. Για να αρχίσει να λειτουργεί η Α.Ε. πρέπει να μισθωθεί (νοικιαστεί) χώρος 

για την εγκατάσταση των γραφείων της εταιρίας (εφόσον δεν έχει ήδη μισθωθεί) και 

να γίνει δήλωση έναρξης εργασιών στη ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ και θεώρηση εταιρικών και 

φορολογικών βιβλίων.

Αυτές τις διατυπώσεις τις διεκπεραιώνει συνήθως ο λογιστής της εταιρίας και 

συγκεκριμένα:

( α )  Δ ή λ ω σ η  Έ ν α ρ ξ η ς  Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  / Δ ή ψ η  Α .  Μ . Μ . :
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Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τα ακόλουθα:

1) Συμπλήρωση και υποβολή Ειδικού Εντύπου (Μ3, Μ6 και Μ7) στην αρμόδια 

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού (και οι τυχόν τροποποιήσεις).

3) Η απόφαση του Νομάρχη και η Ανακοίνωση Δημοσίευσης της εταιρίας.

4) ΤΑΠΕΤ (Εξοδα Εθνικού Τυπογραφείου).

5) Αντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και το 

διπλότυπο πληρωμής αυτού.

6) Τίτλος κυριότητας ακινήτου ή μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή.

7) Έναρξης Δραστηριότητας.

8) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρίας, ότι η Α.Ε. είναι νεοσύστατη και ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ συστάσεως 

μόλις δημοσιευτεί.

9) Εξουσιοδότηση στο λογιστή, ο οποίος θα διεκπεραιώσει τις παραπάνω ενέργειες 

στην αρμόδια ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ' .

( β )  Θ ε ώ ρ η σ η  ε τ α ι ρ ι κ ώ ν  κ α ι  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν  β ι β λ ί ω ν :

Α. Τα εταιρικά βιβλία είναι:

^  Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,

^  Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου,

^  Βιβλίο μετόχων και μετοχών (εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές).

Β. Για τη θεώρηση των «φορολογικών» βιβλίων απαιτούνται:

'λ Συμπλήρωση και υποβολή ειδικού εντύπου (υπογράφεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρίας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του).
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^  Εξουσιοδότηση στο λογιστή που θα διεκπεραιώσει τις ανωτέρω ενέργειες στη 

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με θεώρηση της 

υπογραφής του.

'Ζ Σφραγίδα της εταιρίας, στην οποία αναγράφονται η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση 

της εταιρίας, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ της εταιρίας και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά τη θεώρηση των βιβλίων συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 

στο οποίο περιέχονται τα εξής: α) Πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, β) Προσδιορισμός ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. (Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος κ.λ.π.), γ) Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, δ. 

Προσδιορισμός τρόπου εκπροσώπησης της εταιρίας, ε) Προσδιορισμός της 

διευθύνσεως των γραφείων της εταιρίας. Το παραπάνω πρακτικό υποβάλλεται στη 

Νομαρχία για καταχώρηση στο ΜΑΕ και δημοσίευση στο ΦΕΚ μαζί με τα τέλη 

δημοσιεύσεως.

Μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από τη σύσταση της Α.Ε. συντάσσεται πρακτικό του 

Δ.Σ. το οποίο βεβαιώνει ότι καταβλήθηκε το κεφάλαιο από τους ιδρυτές. Σε περίπτωση 

που το καταστατικό προβλέπει την τμηματική καταβολή του κεφαλαίου συντάσσονται 

πρακτικά του Δ.Σ. μετά από κάθε τμηματική καταβολή. Τα παραπάνω πρακτικό ή 

πρακτικά, υποβάλλονται στη Νομαρχία για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., για δημοσίευση 

στο ΦΕΚ μαζί με τα τέλη δημοσιεύσεως. (Γκίνογλου, 2004)

Για την έκδοση μετοχών απαιτείται η σύνταξη πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου το 

οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση και προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως 

(αριθμός μετοχών, αναγραφόμενα στοιχεία, περιγραφή τους, εξουσιοδότηση 

προσώπων που θα υπογράψουν τους τίτλους κ.λ.π.).

Όσον αφορά το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: (σύμφωνα με το άρθρο 2 κ.ν 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 

π.δ. 409/86):

'Ζ Την επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας 

^  Την έδρα της εταιρίας
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ν' Τη διάρκεια της

ν' Το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου

ν' Το είδος των μετοχών, τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση τους

'λ Για τον αριθμό των μετόχων κάθε κατηγορίας, αν υπάρξουν μετοχές περισσότερων 

κατηγοριών

^  Τη μετατροπή Ονομαστικών Μετοχών σε Ανώνυμες καθώς και Ανωνύμων σε 

Ονομαστικές

ν' Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

ν' Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών 

συνελεύσεων 

ν' Τους Ελεγκτές

ν' Τα δικαιώματα των μετόχων

'λ Τον ισολογισμό και τη διάθεση κερδών

ν' Τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρίας (Γκίνογλου, 2004)

Πρέπει επίσης να αναφέρονται:

ν' Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το 

καταστατικό της εταιρίας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει 

υπογραφεί το καταστατικό αυτό

ν' Το συνολικό ποσό, τουλάχιστο, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που 

απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν. (Γκίνογλου, 2004)

Κεφάλαιο 7: Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρία (ΙΚΕ)

7.1 Γενικές διατάξεις
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα άρθρα, στα οποία περιγράφονται εν συντομία τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (1ΚΕ).

Άρθρο 43

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή 

έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι 

εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για 

την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η 

εταιρεία με την περιουσία της.

3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι 

εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με 

εγγυητικές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79.

4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να 

καθίσταται μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε 

δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.

5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, 

εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της και τα 

πρακτικά μπορούν να συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 14 του ν. 

3419/2005 (Α' 297). Στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων με τους τρίτους 

υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική.

Άρθρο 44 

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα 

ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. 

Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.
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2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε 

κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η 

συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι 

λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». 

Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του 

διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες 

ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει 

ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι 

μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.».

Άρθρο 45 

Έδρα

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο 

καταστατικό της.

2. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή 

αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο 

διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς 

για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με 

οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και 

τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση 

μεταφοράς δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η 

μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους. Η αρμόδια Υπηρεσία 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της 

μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της 

έδρα στην Ελλάδα.

4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία 

ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής.
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Άρθρο 46 

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της 

διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. 

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση ισχύει για 

δώδεκα (12) έτη.

Άρθρο 47

Εταιρική διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, 

το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, 

ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και 

αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της 

εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της 

να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη 

του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία 

εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι 

πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η 

ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, 

αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

3. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή 

να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης 

παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 48

Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του παρόντος νόμου, 

υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της 

εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται 

κάτι άλλο.
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2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1, 

καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων 

ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με 

τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

3. Με το καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς 

και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή 

μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3898/2010 (Α' 211). Η σχετική καταστατική ρήτρα μπορεί να παραπέμπει σε 

οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης ή να προβλέπει ως διαμεσολαβητή πρόσωπο 

που έχει τη σχετική πιστοποίηση. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η 

διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν αχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ή γίνει 

προσφυγή σε διαιτησία. (Εφημερίδα της κυβερνήσεως, 2012)

7.2 Ίδρυση εταιρίας

Στα παρακάτω άρθρα περιγράφεται με λεπτομέρεια ο τρόπος ίδρυσης μια ΙΚΕ 

εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα ισχύουν:

Αρθρο 49 

Η ιδρυτική πράξη

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).

2. Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το 

καταστατικό. Το έγγραφο αυτό είναι συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική 

διάταξη νόμου αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση 

των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα μέρη.

Άρθρο 50

Περιεχόμενο του καταστατικού

1. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει: (α) το ονοματεπώνυμο, τη 

διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων' (β) την 

εταιρική επωνυμία' (γ) την έδρα της εταιρείας' (δ) το σκοπό της εταιρείας' (ε) την 

ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία' (στ) τις εισφορές των
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εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 

και 79, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας' (ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών 

μεριδίων' (η) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς 

που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν (θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας και (ι) τη διάρκεια της εταιρείας.

2. Ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, 

αν δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 51

Διαδικασία σύστασης

Για τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5Α 

του ν. 3853/2010 (Α' 90), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 117 

παράγραφος 3 του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα 

με το νόμο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό 

της εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρεία 

να αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ή η 

έγκριση μπορεί να χορηγείται αφού συσταθεί η εταιρεία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες 

για τις οποίες ο νόμος απαιτεί άδεια ή έγκριση.

Άρθρο 52

Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας 

στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του 

ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία 

αναφέρονται στο νόμο αυτόν, καθώς και στον παρόντα νόμο.

3. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της 

καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 15 του ν. 3419/2005.

Άρθρο 53

Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας

1. Η εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του 

δικαστηρίου μόνο αν: (α) συστήθηκε χωρίς έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 49
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παράγραφος 2, (β) στο καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρεται η επωνυμία, ο 

σκοπός ή το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, (γ) ο σκοπός της εταιρείας είναι 

παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και (δ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές 

δεν είχαν ικανότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύστασης της 

εταιρείας, εκτός αν εντός της ετήσιας προθεσμίας της παραγράφου 2 ένας από αυτούς 

κατέστη ικανός και ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η αίτηση για ακύρωση της εταιρείας υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που έχει 

έννομο συμφέρον, μέσα σε ένα έτος από την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., και 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 η 

υποβολή της αίτησης δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

3. Το δικαστήριο που προβαίνει στην ακύρωση θέτει με την ίδια απόφαση την εταιρεία 

υπό εκκαθάριση και διορίζει τον εκκαθαριστή.

4. Οι λόγοι κήρυξης ακυρότητας των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 

θεραπεύονται εάν, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε 

να μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας. Το δικαστήριο που εκδικάζει αίτηση για 

κήρυξη της ακυρότητας μπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι 

μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, με σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης 

του καταστατικού και να καταχωρισθεί το τροποποιημένο καταστατικό στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Για το διάστημα που μεσολαβεί το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα.

5. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας αντιτάσσεται 

στους τρίτους από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί 

μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση αυτή. Η κήρυξη της 

ακυρότητας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της 

εταιρείας.

Άρθρο 54 

Ευθύνη ιδρυτών

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη 

σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η 

εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από 

τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις. 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2012)
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Κεφάλαιο 8: Ο νέος νόμος απλοποίησης των εμπορικών 
εταιριών

8.1 Βελτιώσεις του νέου νόμου

Με το νέο νόμο 3604/2007 απλουστεύονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την 

ίδρυση των Ανώνυμων Εταιρειών, ενώ επέρχονται και μεταβολές επί τω βελτίω για την 

οργάνωση, τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις τους.

Βασικά σημεία του νέου νόμου είναι τα κάτωθι:

^  Μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη σύσταση και λειτουργία της 

Ανώνυμης Εταιρείας. Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον στην πλειοψηφία των χωρών 

που έχουν καταργήσει, εδώ και δεκαετίες, τη διοικητική κηδεμονία και την 

ασφυκτική εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας.

ν' Εναρμονίζεται το θεσμικό πλαίσιο α) με το κοινοτικό δίκαιο γενικότερα και 

ειδικότερα με την Οδηγία 2006/68/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση της ανωνύμου 

εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της και 

ολοκληρώνεται η εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/58/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις 

δημοσιότητας και β) με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας 

και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων.

ν' Εισάγονται νέοι θεσμοί, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στις 

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης, που 

διευρύνουν τις εταιρικές δυνατότητες, εκσυγχρονίζουν και διευκολύνουν τη 

λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

ν' Εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επιλογές των 

ενδιαφερομένων ή απλοποιούν τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας, όπως για 

παράδειγμα η δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας, η αύξηση 

των δυνατοτήτων έκδοσης προνομιούχων μετοχών και η αναμόρφωση της 

διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

ν' Αναθεωρούνται μείζονος σημασίας ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων 

εταιρειών και ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα. Τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα, 

αποτελούν το καθεστώς ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και το
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καθεστώς ακυρότητας ή ακυρωσίας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, τα 

οποία αναθεωρούνται, διευκρινίζονται και εκσυγχρονίζονται.

^  Διευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων. Τούτο σημαίνει ότι 

δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους να διαμορφώνουν ελεύθερα επιμέρους 

θέματα στο καταστατικό ή να προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις στο 

καταστατικό από ορισμένα αναφερόμενα στο νόμο.

Καταβάλλεται μέριμνα για την ενίσχυση της θέσης των μετόχων. Η ενίσχυση της 

θέσης των μετόχων αποτελεί κίνητρο επενδύσεων και δημιουργεί κλίμα 

εμπιστοσύνης στην αγορά. Η ενίσχυση γίνεται με σταθερά και σταθμισμένα 

βήματα.

Κ Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση στις νέες ρυθμίσεις, 

που αφορούν στην σημαντικότερη μορφή του συνεταιρίζεσθαι στην χώρα μας και 

άρα θα αποτελόσουν έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της αγοράς μας και μάλιστα 

βραχυπρόθεσμα.

Πηΐη://ινινιν.ο83ΐ1ιοηα. <ιγ/%€' Ε%Β5%ΤΈ%Β9%α Ε%Β4%€Ε%Α Ε%(Γ Ρ%83%€ Ε 

%Β5%€ Ε%Β9%ΓΡ%82/%ΓΕ%Β4%€ Ρ%81 %0 Ε%Β 1 % €  Ρ%83%0 Ρ%84%€ Ε 

%Β7%(Τ%81%ΕΕ%Β9%ΕΡ%8ΕΎοΕΡ%84%ΕΕ%Β7%€Γ%84%ΕΕ%Β5%ΕΡ% 

82/%€Ε%ΒΡ36042007-%αΡ%86°/(^Ε%Β5%ΟΕ%ΒΑ-189%€Ε%Β 1882007)

8.2 Αλλαγές για ανώνυμες Εταιρείες που συστήνονται από τις 
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Συμβολαιογράφους) - άρθρο 7 Ν. 
3853/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΙ -802/23-3-2011 Κ.Υ.Α., ο Συμβολαιογράφος, ο οποίος 

ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης 

της εταιρείας, διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στις Περιφέρειες για τις Α.Ε., ενώ εντός 

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση τους ακολουθεί και η διαβίβαση 

έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας.
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Ομοίως, ο Συμβολαιογράφος, ο οποίος ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει 

εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση της εταιρείας τον πλήρη 

φυσικό φάκελο αυτής, στην κατά τόπο, με βάση την έδρα της εταιρείας, αρμόδια 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού 

και των επισυναπτόμενών σ’ αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά 

έγγραφα και δηλώσεις. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου παύει η αρμοδιότητα της 

Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Αρμόδια πλέον για τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν. 3419/2005 ως ισχύει.

Δεδομένου ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά με 

τις πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα εξακολουθεί να ισχύει, (βλ. άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως 

ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει), οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 

4 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της Κ Ι-802/23-3-2011 Κ.Υ.Α., 

πρέπει να διαβιβάζουν τα στοιχεία του φακέλου που τηρούν για τις συσταθείσες μετά 

την 4/4/11 Ανώνυμες Εταιρείες στις αρμόδιες κατά τόπο Υπηρεσίες των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ασκούν τον έλεγχο 

των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, όπως οι πράξεις και τα 

στοιχεία αυτά απαριθμούνται αναλυτικά στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ως 

συνημμένη κατάσταση).

Ειδικότερα εφ ιστού με την προσοχή σας στα κατωτέρω:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2_ του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως 

ισχύει δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας οι τροποποιήσεις του καταστατικού των 

ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των 

τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.
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Συνεπώς, τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ. από τις κατά τα ανωτέρω νεοσυσταθείσες ανώνυμες εταιρείες ελέγχονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 ως ισχύει (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β’) από 

αυτές και εν συνεχεία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αρμόδια 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προχωρεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 2 και 7 του Ν. 

3419/2005, στην καταχώρηση των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στις ενέργειες 

που ορίζονται στο άρθρα 13 και 16 του Ν. 3419/2005 (δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- 

ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ καθώς και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στον 

διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς παρέμβαση της αρμόδιας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας.

β) Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις πλην της ανωτέρω υπό στοιχείο α' περίπτωσης 

απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 

Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Συνεπώς πρέπει να ακολουθείται από τις 

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. η διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει 

(παράγραφοι 1 και 2).

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προβαίνει στην παραλαβή, πρωτοκόλληση και έλεγχο 

νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β του Ν. 3419/2005 

από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στον έλεγχο πληρότητας, σαφήνειας, 

ακρίβειας και νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Ν. 3419/2005.

Εν συνεχεία ακολουθεί η διαβίβαση στην αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920, Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005. Η Υπηρεσία της Περιφερειακής 

ενότητας ασκεί την αρμοδιότητά της σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 

εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και κατόπιν κοινοποιεί αυθημερόν 

με ηλεκτρονικά μέσα την ή τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

Μόλις η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. παραλάβει τις σχετικές διοικητικές πράξεις 

προχωρεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 2 και 7 του Ν. 3419/2005, στην 

καταχώρηση των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στις ενέργειες που ορίζονται στο
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άρθρα 13 και 16 του Ν. 3419/2005 (δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ 

καθώς και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπου του 

Γ.Ε.ΜΗ.). (Υπουργείο οικονομικών, 2011)

8.3 Λοιπές εταιρείες, που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας 
Στάσης - άρθρα 5 και 6 Ν. 3853/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Κ Ι-802/23-3-2011 Κ.Υ.Α., η Υπηρεσία Μιας Στάσης 

διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας σύστασης στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για τις προσωπικές 

εταιρείες και τις ΕΠΕ, ενώ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση 

τους ακολουθεί και η διαβίβαση έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας.

Ομοίως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει εντός δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών 

από τη σύσταση της εταιρείας τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στην κατά τόπο, με 

βάση την έδρα της εταιρείας, αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η Υπηρεσία Μιας 

Στάσης είναι συμβολαιογράφος, ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαμβάνει 

απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόμενων σ’ αυτό εγγράφων και 

πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.

Για κάθε περαιτέρω καταχώρηση που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων 

νόμων (Εμπορικός Νόμος ως ισχύει, Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης ως ισχύει και Ν. 3419/2005 ως ισχύει), οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. είναι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει, αρμόδιες για παραλαβή, την 

πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των 

συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, 

των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους 

και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, καθώς και αποκλειστικά 

αρμόδιες για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω 

νόμων (ιδία άρθρα 2 και 7 του Ν. 3419/2005).
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Περαιτέρω εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3419/2005, αναφορικά με την υποχρέωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. δημοσίευσης 

ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (τεύχος ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.) περί της 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ πράξης ή στοιχείου των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, 

καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005, περί των δημοσιεύσεων 

στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (Υπουργείο οικονομικών, 2011)

8.4 Υφιστάμενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε 
μορφής

α) Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/11. Ανάλογη διαδικασία με 

αυτήν που περιγράφεται στο κεφάλαιο Α' περιπτώσεις α’ και β’ θα πρέπει να 

ακολουθηθεί και στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών των οποίων η σύσταση έγινε 

πριν τις 4-4-2011, με τη μόνη διαφορά ότι τότε ο φάκελος της εταιρίας θα βρίσκεται 

στην οικεία περιφέρεια (φυσικός), και όχι στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, αφού δεν 

έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. του περιεχομένου των 

ειδικών και νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών των αρχείων σε αυτήν κατά 

τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005.

Συνεπώς ο ενδιαφερόμενος θα απευθυνθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ προσκομίζοντας όλα 

τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά και η υπηρεσία ΓΕΜΗ θα πρέπει, εφόσον 

ο ενδιαφερόμενος αιτείται καταχώρηση που υπόκειται σε έλεγχο (κεφάλαιο Α ' 

περίπτωση β) να ενημερώσει την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920, Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου η τελευταία να 

ασκήσει την εγκριτική ή εποπτική αρμοδιότητα που έχει από το νόμο, 

β) Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες (κάθε μορφής) Εταιρείες και Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/11 Επισημαίνουμε ότι, μέχρι 

την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., υφίσταται 

υποχρέωση των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. για την διαβίβαση στα κατά τόπους αρμόδια 

Πρωτοδικεία (για τις Ο.Ε., Ε.Ε.(κάθε μορφής) και Ε.Π.Ε.) των πράξεων τροποποίησης 

του καταστατικού αυτών που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ., κατ' αναλογία με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 12 της ΚΙ- 802/23-3-2011 Κ.Υ.Α., προκειμένου να τηρούνται 

και τα σχετικά Μητρώα ενήμερα, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και την
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συνακόλουθη κατάργησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει 

και το άρθρο 36 του Ν. 3419/2005. (Υπουργείο οικονομικών, 2011)

Συμπεράσματα

Είναι γεγονός ότι μέχρι την αναθεώρηση του νόμου περί ίδρυσης εμπορικών εταιριών 

με τον 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α78.8.2007) , η διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι 

σήμερα ήταν ιδιαίτερα γραφειοκρατική και χρονοβόρα. Συνεπώς, ήταν απαραίτητη η 

αντικατάσταση του νόμου 2190/1920 με έναν νέο νόμο, περισσότερο απλοποιημένο 

και ο οποίος θα εξεταστεί στην παρούσα εργασία.

Επιπλέον, η δυναμική της εξέλιξης στους τομείς των εταιριών, της οικονομίας της 

αγοράς και του ανταγωνισμού επέβαλαν την προσαρμογή του ισχύοντος πλαισίου στα 

νέα δεδομένα λειτουργίας των αγορών και στο διεθνή ανταγωνισμό, για τους 

ακόλουθους, κυρίως, λόγους:

ν' Στην ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών.

^  Στη δραστική μείωση της διοικητικής παρεμβάσεως στη σύσταση και τη λειτουργία 

της ΑΕ

ν' Στην ενίσχυση και βελτίωση της θέσης των μετόχων

ν' Στη διεύρυνση των περιθωρίων των καταστατικών διαμορφώσεων που 

διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επιλογές των μετόχων.

ν' Στην ενσωμάτωση νομολογιακών και ερμηνευτικών θέσεων που ακολουθούνταν 

πλήρως από τη Διοίκηση

ν' Στην καθιέρωση δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία, όπως η συνεδρίας του ΔΣ 

και της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη ή η πρόσκληση στη ΓΣ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιτακτικά προέβαλε και η ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων με εισαγωγή 

νέων θεσμών, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στις
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συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης που 

διευρύνουν τις εταιρικές δυνατότητες, εκσυγχρονίζουν και διευκολύνουν τη 

λειτουργία ανωνύμων εταιριών.

^  Τέλος, επελέγη η διατήρηση του αρχικού νόμου (ν. 2190/1920) με τροποποιήσεις 

πάνω στο γνωστό κείμενο, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του, λόγω 

της διατήρησης των γνώριμων διατάξεων, αλλά και της αρίθμησής τους. (Εμπορικός 

σύλλογος Αθηνών, 2008)
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