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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία στόχο έχει  να παρουσιάσει  τον τρόπο ίδρυσης δύο βασικών εταιρικών

τύπων ήτοι:

1. Την Ανωνύμου Εταιρίας (Α.Ε.) (Ν. 2190/1920)
2. Την Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) (Ν. 3190/1955)

Παρακάτω δίδονται οι έννοιες και τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών εταιρικών τύπων.

1.1. Η έννοια της Ανωνύμου Εταιρείας

Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.) ονομάζεται η κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, για τα

χρέη  της  οποίας  ευθύνεται  μόνο  η  ίδια  η  περιουσία  της.  Συνέπεια  του  κεφαλαιουχικού

χαρακτήρα της Α.Ε. είναι ότι έχει  μετοχικό κεφάλαιο που είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια,  τις

μετοχές.

1.2. Χαρακτηριστικά της Α.Ε.

Η Α.Ε. παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

1.  Είναι  ένωση προσώπων που  έχει  ιδρυθεί  με  δικαιοπραξία  για  την  επίτευξη ορισμένου

σκοπού. Αν και έχει σωματειακή οργάνωση, καθόσον η βούλησή της, όπως και στο σωματείο,

εκφράζεται  μέσω  των  οργάνων  της,  για  λόγους  όχι  ουσιαστικούς,  διαφοροποιείται  από  το

σωματείο,  δεδομένου  ότι  το  σωματείο  επιδιώκει,  κατ’  αναγκαστικό  δίκαιο,  σκοπό  μη

κερδοσκοπικό (Αστικός Κώδικας 78).  Η Α.Ε. διαφέρει  όμως και από την εταιρία του Αστικού

Κώδικα (ΑΚ), στην οποία η εταιρική βούληση εκφράζεται βασικά από τους ίδιους τους εταίρους,

μεταξύ των οποίων υπάρχει προσωποπαγής συμβατικός δεσμός, όλα αυτά σε αντίθεση με την

Α.Ε.. 

Επειδή η Α.Ε.  έχει  σωματειακή δομή,  η επίτευξη του σκοπού της δεν εξαρτάται,  όπως στις

προσωπικές εταιρίες, από τη σύμπραξη των μελών της, δηλ. των μετόχων (οι μέτοχοι δεν έχουν

εξουσία  διαχείρισης και  εκπροσώπησης),  αλλά,  όπως και  στο  σωματείο,  η διαχείριση και  η

εκπροσώπηση έχει ανατεθεί σε ειδικό ολιγομελές όργανο διοικήσεως, το διοικητικό συμβούλιο,

τα  μέλη  του  οποίου  δεν  είναι  υποχρεωτικά  μέτοχοι.  Υπάρχει  επομένως  διάσπαση  μεταξύ

«μετοχικής ιδιοκτησίας» και διοίκησης της εταιρίας, δεν ισχύει δηλ. η αρχή της αυτοδιαχείρισης,
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όπως  στις  προσωπικές  εταιρίες,  στην  εταιρία  περιορισμένης  ευθύνης  και  την  ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρία. 

Παρ’ ότι  η  Α.Ε.,  δεν  υπάγεται  ούτε  στην  έννοια της  εταιρίας  του Αστικού Κώδικα,  ούτε  του

σωματείου, είναι εντούτοις εταιρία υπό ευρεία έννοια.

2. Η Α.Ε. είναι καθαρή μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας. Μόνο η καταβολή της εισφοράς έχει

σημασία, όχι το πρόσωπο των μετόχων (γι’ αυτό και λέγεται «ανώνυμη» εταιρία), αυτά δε κατά

αναγκαστικό δίκαιο.

3.  Η  Α.Ε.  είναι  εταιρία  με  νομική  προσωπικότητα.  Επομένως,  φορέας  της  εταιρικής

περιουσίας είναι το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και ως εκ τούτου ισχύει η αρχή του χωρισμού

της εταιρικής περιουσίας από την ατομική περιουσία των μετόχων. Συνέπεια της αρχής του

χωρισμού είναι η έλλειψη ευθύνης των μελών της Α.Ε. (δηλ. των μετόχων) για τα χρέη της,

στοιχείο,  το  οποίο  αποτελεί  το  ισχυρό  της  πλεονέκτημα σε  σύγκριση  με  τις  προσωπικές

εταιρίες. Η αυτοτέλεια του δημιουργούμενου νομικού προσώπου είναι στην Α.Ε. καθολική, διότι,

σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρίες, για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται μόνο η εταιρία με την

περιουσία της. Ζήτημα ευθύνης των μετόχων μπορεί να τεθεί μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις

κάμψης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου.

4.  Από  τα  μέχρι  τώρα  (1-3)  συνάγεται  ότι  στην  Α.Ε.  η  σωματειακή  οργάνωση,  ο

κεφαλαιουχικός χαρακτήρας και η νομική προσωπικότητα βρίσκουν ιδανικό συνδυασμό. 

5. Στο δίκαιο της Α.Ε., και γενικότερα των κεφαλαιουχικών εταιριών, θεμελιώδης είναι η έννοια

του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε μετοχές. Επειδή για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται

μόνο η εταιρία και επομένως δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των μετόχων, ο νόμος, προς τον

σκοπό  προστασίας  των  εταιρικών  δανειστών,  αφενός  επιβάλλει  την  καταβολή  ελάχιστης

εταιρικής  περιουσίας,  η  οποία  απεικονίζεται  στο  μετοχικό  κεφάλαιο,  αφετέρου  αποκλείει  την

διανομή στους μετόχους εταιρικής περιουσίας, εφόσον, εκτός από τα χρέη, δεν καλύπτεται το

μετοχικό κεφάλαιο.

6. Η Α.Ε. είναι εμπορική εταιρία κατά το τυπικό σύστημα. Επομένως, και όταν ο σκοπός της

δεν είναι η άσκηση εμπορικής ή ούτε καν οικονομικής (δηλ. κερδοσκοπικής) επιχείρησης αλλά

έχει  π.χ. ιδρυθεί για την εξυπηρέτηση δημόσιας ωφέλειας, θεωρείται  εμπορική εταιρία, οι  δε

πράξεις της είναι πάντα εμπορικές (κρατούσα γνώμη).

7. Η Α.Ε., στην ιδανική της μορφή, είναι συλλέκτης κεφαλαίων από ευρέα λαϊκά στρώματα. Η

ικανότητα συλλογής κεφαλαίων και χρηματοδότησης της εταιρίας καθίσταται ευκολότερη, αν οι

μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένης αγορά (χρηματιστήριο). Η διαίρεση του μετοχικού
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κεφαλαίου σε τμήματα μικρής αξίας καθιστά δυνατή την αγορά μετοχών από πολλά πρόσωπα

(επενδυτές), ακόμα και μικρής οικονομικής δυνατότητας. 

8.  Η εισαγωγή των μετοχών σε χρηματιστήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον όμως η

εταιρία αποφασίσει την εισαγωγή, εφαρμόζονται ως προς αυτήν και οι κανόνες του δικαίου της

κεφαλαιαγοράς.  Η  εμπλοκή  του  δικαίου  της  κεφαλαιαγοράς  έχει  ως  συνέπεια  ότι  για  τις

«εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες» ισχύουν ειδικοί κανόνες.

9. Βασικής σημασίας είναι  τρεις αρχές αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν σχετικά με την

νομική θέση του μετόχου. 

 Η πρώτη έχει ήδη εκτεθεί: Έχει ως περιεχόμενο ότι ούτε με διατάξεις του καταστατικού

μπορεί  να  αναχθεί  η  εξουσία  διαχείρισης  και  εκπροσώπησης  σε  μετοχικό  δικαίωμα,

όπως  συμβαίνει  στις  προσωπικές  εταιρίες  (απλώς μπορεί  να  εκλεγεί  από τη  γενική

συνέλευσης μέτοχος ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, όπως μπορεί κάθε τρίτος).

Οι άλλες δύο αρχές είναι 

 η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης της μετοχικής σχέσης και 
 η αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Γενικότερα, μπορεί να παρατηρηθεί ότι,  σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρίες, όχι  μόνο ο

τρόπος οργάνωσης της Α.Ε.. αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των μετόχων ρυθμίζονται με κανόνες

αναγκαστικού  δικαίου.  Λόγος  της  «τυποποίησης»  της  μετοχικής  σχέσης  είναι  η  δημιουργία

ασφάλειας  δικαίου,  ιδίως  των  επενδυτών  που  επενδύουν  σε  μετοχές,  οι  οποίοι  πρέπει  να

μπορούν να βασιστούν στο ότι σε όλες τις Α.Ε. ισχύουν οι ίδιοι βασικοί κανόνες. Σε περίπτωση

όμως που πρόκειται για μικρή Α.Ε., ο κανόνας της τυποποίησης της μετοχικής σχέσης αποτελεί

σημαντικό εμπόδιο στη διαμόρφωση των σχέσεων των μετόχων. 

1.3. Η έννοια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.) ονομάζεται  η  κεφαλαιουχική  εταιρία  με  νομική

προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της (όχι και

οι εταίροι). Το κεφάλαιό της είναι διαιρεμένο σε ίσα τμήματα, τα εταιρικά μερίδια. 

Η Ε.Π.Ε. είναι ο ενδιάμεσος εταιρικός τύπος μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρίας.

Αυτό  έχει  σαν  συνέπεια  ότι  στην  Ε.Π.Ε.  είναι  κατ’  αρχήν  δυνατή  η  αναλογική  εφαρμογή

διατάξεων, τόσο των προσωπικών εταιριών όσο και των Α.Ε. 
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1.4. Χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε.

1. Κύριο χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε., το οποίο την διακρίνει από την Α.Ε., είναι ο συνδυασμός

προσωπικών  και  κεφαλαιουχικών  στοιχείων.  Υπάρχουν  προσωπικά  στοιχεία  που

εισάγονται ευθέως από τον νόμο και άλλα που επιτρέπει ο νόμος να εισαχθούν με διατάξεις του

καταστατικού. 

2.  Η Ε.Π.Ε. είναι εμπορική εταιρία κατά το τυπικό σύστημα, οι δε πράξεις της είναι πάντα

εμπορικές. 

1.5. Διάρθρωση εργασίας

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Δίδει τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των δύο τύπων εταιριών.

Κεφάλαιο 2: Ίδρυση Α.Ε. 

Διαδικασία της σύστασης της ΑΕ 

Ενέργειες Λειτουργίας και Καταστατικό της ΑΕ

Τέλος, δίδεται η περιγραφή των ιδρυτικών τίτλων. 

Κεφάλαιο 3: Ίδρυση Ε.Π.Ε.

Προϋποθέσεις,  καταστατικό,  καταβολή  εισφορών,  δημοσιότητα,  ελλαττωματική

ίδρυση,  Ε.Π.Ε.  υπό  ίδρυση,  αλλοδαπές  εταιρίες,  έξοδα  συστάσεως,  εταιρικό

κεφάλαιο, εταιρικό μερίδιο, μερίδιο συμμετοχής δίδονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο τύπων εταιρειών εμφανίζονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Παράρτημα: Παραδείγματα καταστατικών

1. Τυπικό παράδειγμα καταστατικού ίδρυσης Α.Ε.

2. Τυπικό παράδειγμα καταστατικού ίδρυσης Ε.Π.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2. ΊΔΡΥΣΗ Α.Ε. 

2.1 Διαδικασίες Σύστασης Α.Ε. (Ρόκας Ν. σελ. 180 – 489) 

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

έγγραφο (20,22). 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, ΦΑ.Ε. θεωρείται και

δημοσιεύεται. 

Τα βήματα για τη σύσταση - ίδρυση μιας Α.Ε. είναι τα ακόλουθα (Ρόκας Ν., 2012, Λεοντάρης Μ,

Ηλιόκαυτος Δ): 

2.1.1.  Προέλεγχος στο αρμόδιο Επιμελητήριο για επωνυμία και  διακριτικό τίτλο: Λήψη

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. 

2.1.2.  Σύνταξη  από  δικηγόρο  σχεδίου  καταστατικού  και  αποστολή  του  στον

συμβολαιογράφο

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, 
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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. 

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας πρέπει να αναφέρει επίσης: 

α) 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 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. 

2.1.3. Προκαταβολή Δικηγορικής Αμοιβής και θεώρηση της υπογραφής του δικηγόρου 

Η παράσταση δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού της Α.Ε. είναι υποχρεωτική από

το νόμο. 

2.1.4. Υπογραφή του συμβολαίου σύστασης. 

Το συμβόλαιο σύστασης Α.Ε. (καταστατικό) υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας και

τον πληρεξούσιο δικηγόρο. 

2.1.5. Ταμείο Νομικών (Τ.Ν.) και Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (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.). 
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2.1.6. Προεγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο. 

2.1.7. Υποβολή του επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού 

Αυτό γίνεται στην αρμόδια της έδρας της εταιρίας Νομαρχία και έκδοση από αυτήν απόφασης

έγκρισης  του  καταστατικού:  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. 

2.1.8. Καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη καθώς και

περίληψης του καταστατικού. 

2.1.9.  Διαδικασία  Δημοσίευσης:  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.  10.  Καταβολή  Φόρου  Συγκέντρωσης  Κεφαλαίου  (Φ.Σ.Κ.):  Στη

συνέχεια γίνεται η καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ 1% επί του μετοχικού

κεφαλαίου)  στην  οικεία  Δ.Ο.Υ.  ΦΑ.Ε.Ε/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). 11. Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο: 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.

2.2 Ενέργειες Λειτουργίας και το Καταστατικό της Α.Ε. 

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  ΦΑ.Ε.Ε/ΦΑΒΕ  και  θεώρηση  εταιρικών  και  φορολογικών  βιβλίων.  Αυτές  τις

διατυπώσεις τις διεκπεραιώνει συνήθως ο λογιστής της εταιρίας και συγκεκριμένα: 
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(α) Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας / Λήψη Α.Φ.Μ.: 

Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τα ακόλουθα: 

1. Συμπλήρωση και υποβολή Ειδικού Εντύπου (Μ3, Μ6 και Μ7) στην αρμόδια ΦΑ.Ε.Ε/ΦΑΒΕ. 

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

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

4. ΤΑΠΕΤ (Έξοδα 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 ΦΑ.Ε.Ε/ΦΑΒΕ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με θεώρηση του γνησίου

της υπογραφής. 

(β) Θεώρηση εταιρικών και φορολογικών βιβλίων: 

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: 

 Συμπλήρωση και υποβολή ειδικού εντύπου (υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο

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

ΦΑ.Ε.Ε/ΦΑΒΕ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με θεώρηση της υπογραφής

του. 
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 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.λπ.), 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 ΜΑ.Ε. 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.

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.λπ.). 

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): 

 Την επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας 
 Την έδρα της εταιρίας 
 Τη διάρκεια της 
 Το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου 
 Το είδος των μετοχών, τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση τους 
 Για  τον  αριθμό  των  μετόχων  κάθε  κατηγορίας,  αν  υπάρξουν  μετοχές  περισσότερων

κατηγοριών 
 Τη  μετατροπή  Ονομαστικών  Μετοχών  σε  Ανώνυμες  καθώς  και  Ανωνύμων  σε

Ονομαστικές 
 Τη  σύγκλιση,  τη  συγκρότηση,  τη  λειτουργία  και  τις  αρμοδιότητες  του  Διοικητικού

Συμβουλίου 
 Τη  σύγκλιση,  τη  συγκρότηση,  τη  λειτουργία  και  τις  αρμοδιότητες  των  γενικών

συνελεύσεων 
 Τους Ελεγκτές 
 Τα δικαιώματα των μετόχων 
 Τον ισολογισμό και τη διάθεση κερδών 
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 Τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρίας 

Πρέπει επίσης να αναφέρονται: 

 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 
 Το συνολικό ποσό, τουλάχιστο, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν

για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΙΔΡΥΣΗ Ε.Π.Ε.

3.1. Νομικές Προϋποθέσεις Ίδρυσης  Ε.Π.Ε. (Ρόκας Ν. σελ. 519 - 578)

Για  τη  σύσταση  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  απαιτείται  σύμβαση,  δηλαδή  συμφωνία

τουλάχιστον δύο ή περισσοτέρων εταίρων για την επιδίωξη του κοινού εμπορικού σκοπού. Είναι

δυνατή και η σύσταση μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από ένα μόνο φυσικό

πρόσωπο ( 21).

Οι εταίροι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύμβαση καταρτίζεται πάντοτε με

συμβολαιογραφικό έγγραφο (εταιρικό),(όχι με ιδιωτικό συμφωνητικό διότι είναι άκυρο). Επίσης

απαιτείται η παρουσία δικηγόρου.

Το καταστατικό της Ε.Π.Ε.  έχει  εκ  του νόμου ένα ελάχιστο περιεχόμενο,  πρέπει  δηλαδή να

περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις και υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, πρέπει δηλαδή να

γίνεται  ευρύτερα  γνωστό  για  λόγους  ασφάλειας  των  συναλλαγών  και  προστασίας  των

συναλλασσόμενων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική,

έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση

ορισμένων  δραστηριοτήτων,  όπως  τραπεζικές,  ασφαλιστικές,  χρηματιστηριακές,  διαχείριση

χαρτοφυλακίου  αξιόγραφων,  διαχείριση  αμοιβαίων  κεφαλαίων,  χρηματοδοτική  μίσθωση,

πρακτορεία  επιχειρηματικών  απαιτήσεων,  προώθηση  και  υλοποίηση  επενδύσεων  υψηλής

τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες. 

Για  την  ίδρυση  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης  (Αλεξόπουλος  Κ.,  &  Μεντής  Γ.  2003,

Δημητράκας Α. 2010)  απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των

18.000ευρω, ενώ θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του Καταστατικού

(άρθρο  4  παρ.1του  Ν.3190/1955  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.3  του  αρθρ.11  του

Ν.2579/1998).  Το  μισό  τουλάχιστον  του  ποσού  αυτού  πρέπει  να  είναι  καταβεβλημένο  σε

μετρητά.  Περιορισμός  ως  προς  το  ύψος  του  κεφαλαίου  δεν  υπάρχει.  Σύμφωνα  με  το

Ν.2842/2000, το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση  E.Π.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα 18.000

ευρώ.  Για  τις  ήδη  υπάρχουσες  εταιρείες  προβλέπεται  η  δυνατότητα  να  συνεχίσουν  να

λειτουργούν με 2.5% χαμηλότερο κεφάλαιο (δηλ. 17.550 ευρώ). Στην Ε.Π.Ε το εταιρικό κεφάλαιο

πρέπει  να  καταβληθεί  ολοσχερώς  από  τους  ιδρυτές  πριν  από  την  σύμβαση  της  εταιρικής

σύμβασης.
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Μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  κατάρτιση  της  εταιρικής  σύμβασης  αντίγραφο  της  πρέπει  να

κατατεθεί στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος το καταχωρεί στο

Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρεί και το οποίο αποτελείται  από το βιβλίο

μητρώου, τις μερίδες των εταιριών, τους φακέλους των εταιριών και το ευρετήριο των εταιριών.

Ανακοίνωση της  παραπάνω καταχώρησης  δημοσιεύεται  στο  τεύχος  ανωνύμων εταιριών και

Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με  το  άρθρο 43α του Ν.3190/1955 που  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο 2  του Π.Δ.

279/1993, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο ή μία

ήδη συστημένη Ε.Π.Ε. να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη. Ωστόσο, η μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι

άκυρη, αν ο εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι και μοναδικός εταίρος

σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ή αν έχει συσταθεί από άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

3.2. Βιβλία Τήρησης της  Ε.Π.Ε

Η Ε.Π.Ε τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας:

 Γενικό ημερολόγιο
 Γενικό καθολικό και Ημερολόγιο ταμείου
 Βιβλίο απογράφων και ισολογισμού
 Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού
 Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ, Δ.Σ.

3.3. Διαδικασία Σύστασης Ε. Π. Ε.

Τα βήματα για την σύσταση - ίδρυση μιας Ε.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα:

1. Προέλεγχος στο αρμόδιο Επιμελητήριο για επωνυμία και διακριτικό τίτλο:

Για κάθε τύπο εταιρίας, εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας

εταιρίας και εφόσον είναι γνωστοί ο σκοπός και ο τύπος της, είναι σκόπιμη μία επίσκεψη στο

οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθούμε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και ο διακριτικό τίτλος δεν

έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ε.Π.Ε. και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου

(άρθρο 6, Ν. 3190/1995). Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτά,

θα μας δοθεί αίτηση για τον αύξοντα αριθμό κράτησης της επωνυμίας, ο οποίος ισχύει για 2

μήνες. Στην περίπτωση που η επωνυμία η οποία επιλέξαμε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι
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συμβατή  με  τις  απαιτήσεις  του  νόμου,  θα  πρέπει  να  επιλέξουμε  νέα  επωνυμία  και  να

προσαρμόσουμε το Σχέδιο Καταστατικού.

Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά κρίνεται χρήσιμο αν

γίνει  πριν  την  σύνταξη  και  υπογραφή του  καταστατικού,  για  την  αποφυγή  εκ  των  υστέρων

μεταβολών.

Λήψη 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.

2. Σύνταξη από δικηγόρο σχεδίου καταστατικού και αποστολή του στον συμβολαιογράφο:

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη Σύνταξη του

Σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της σύστασης

της εταιρίας, αλλά επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις των

μετόχων, τη διοίκηση της εταιρίας, ζητήματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της, αλλά και τη

διάλυσή της.

Η ελάχιστη  πληροφορία  που  πρέπει  να  περιέχεται  στο  καταστατικό  προσδιορίζεται  από το

άρθρο 6 του ν. 3190/1995. Το τυπικό ενός καταστατικού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με

τις κατά περίπτωση ειδικές συνθήκες της εταιρίας.

α) Περιεχόμενο Καταστατικού

Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο που περιέχει τους όρους συγκρότησης και λειτουργίας της

εταιρίας.

α)  Πιο  συγκεκριμένα,  όσον  αφορά  στο  περιεχόμενο  του  καταστατικού,  αυτό  θα  πρέπει  να

περιέχει υποχρεωτικά με ποινή ακυρότητας τα εξής στοιχεία:

-  την  εταιρική  επωνυμία:  Η  επωνυμία  της  Ε.Π.Ε.  σχηματίζεται  από  το  όνομα  ενός  ή

περισσότερων  εταίρων,  ή  από  λέξη  που  προσδιορίζει  το  αντικείμενο  δραστηριότητας  της

επιχείρησης,   ή  από  το  συνδυασμό  και  των  δύο,  προσθέτοντας  ολογράφως  και  τις  λέξεις

«εταιρία  περιορισμένης  ευθύνης»,  ή  τη  συντομογραφία  Ε.Π.Ε.,  το  οποίο  είναι  και  το  πλέον

σύνηθες στην πράξη.

- το σκοπό της εταιρίας, ο οποίος αναφέρεται στη δραστηριότητα της εταιρίας (π.χ. κατασκευή

και πώληση επίπλων). Ο σκοπός δεν πρέπει να είναι παράνομος και να αντίκειται στα χρηστά

ήθη.
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- την έδρα της εταιρίας, η οποία είναι ο τόπος διοίκησης της εταιρίας και μπορεί να βρίσκεται σε

δήμο ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι η εταιρία έχει τη

δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα. Στην πράξη η έδρα δεν περιλαμβάνει πλήρη διεύθυνση

(π.χ.  Υψηλάντη  10  Αθήνα),  αλλά  μόνο  γενική  αναφορά  του  δήμου  (π.χ.  έδρα  της  εταιρίας

ορίζεται  ο  Δήμος  Αθήνας),  διότι  ενδεχόμενη  αλλαγή  διεύθυνσης  συνιστά  τροποποίηση  του

καταστατικού και θα πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

- τα στοιχεία των ιδρυτών της εταιρίας (το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την κατοικία και την

ιθαγένεια των εταίρων, καθώς και τα ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. τους.)

- τη διάρκεια της εταιρίας, η οποία είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της εταιρίας

μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί (πάντοτε όμως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ.

30 χρόνια) με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

-  το  εταιρικό  κεφάλαιο:  Στην  Ε.Π.Ε.  υπάρχει  υποχρέωση  εκ  του  νόμου  για  ελάχιστο  όριο

εταιρικού κεφαλαίου το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 18.000€.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην Ε.Π.Ε. η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να είναι ολοσχερής κατά τη

σύσταση της εταιρίας με αντίστοιχη μνεία στο καταστατικό.

- τα εταιρικά μερίδια και τα μερίδια συμμετοχής: Όπως προαναφέρθηκε, το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε.

διαιρείται σε ισόποσα μέρη, τα εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής αποτελεί τον αριθμό των

εταιρικών μεριδίων που έχει  κάθε εταίρος τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο όλο,  δηλαδή κάθε

εταίρος  μετέχει  στην  Ε.Π.Ε.  με  μία  μερίδα  συμμετοχής  η  οποία  αποτελείται  από  ένα  ή

περισσότερα εταιρικά μερίδια. Το καταστατικό αναφέρει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων από

τα οποία αποτελείται το εταιρικό κεφάλαιο, τη μερίδα συμμετοχής κάθε ιδρυτή, καθώς και τον

αριθμό των μεριδίων που περιλαμβάνει  κάθε μερίδα  συμμετοχής  (π.χ.  ο  Νικολάου Γιώργος

μετέχει  στο  εταιρικό  κεφάλαιο  με  μία  μερίδα  συμμετοχής  αποτελούμενη  από  250  εταιρικά

μερίδια).

- την αξία και το είδος των εισφορών των εταίρων: 

Οι εισφορές μπορεί να είναι χρηματικές ή σε είδος (π.χ. εισφορά ακινήτου για τη στέγαση των

γραφείων  της  εταιρίας,  ή  επίπλωσης),  ή  ακόμη  να  συνίστανται  και  σε  παροχή  εργασίας.

Επισημαίνεται ότι οι εισφορές πρέπει να καταβληθούν ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας

από τους ιδρυτές.
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3.  Προκαταβολή  Δικηγορικής  Αμοιβής  και  θεώρηση της  υπογραφής  του  δικηγόρου  επί  του

σχεδίου του καταστατικού, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 29.347,028

ευρώ τουλάχιστον.

Στη  συνέχεια  και  πριν  προχωρήσουμε  στην  υπογραφή  του  καταστατικού  ενώπιον

συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλουμε στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης

για το συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή του καταστατικού.

Η παρουσία δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωτική από το

νόμο (άρθρο 42, Ν.Π. 3026/54).  Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης για την αμοιβή του

δικηγόρου είναι 1% για τα πρώτα πέντε εκατομμύρια του εταιρικού κεφαλαίου και 0,5% για όλο

το υπόλοιπο ποσό. Το ύψος αυτό ορίζεται από το άρθρο 42 του Ν.Π. 3026/54.

4. Υπογραφή του συμβολαίου σύστασης από όλους τους εταίρους.

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 καθώς και

το γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο. Το καταστατικό υπογράφεται από τα

ιδρυτικά  μέλη  της  Ε.Π.Ε.  και  τα  δικηγόρο,  ο  οποίος  παρίσταται.  Οι  ιδρυτές  μπορούν  να

παρίστανται  και  να  υπογράψουν  όλοι  αυτοπροσώπως  ή  να  αντιπροσωπευθούν  με

συμβολαιογράφο 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 συμβολαιογράφου

και να υπογράψουν το καταστατικό.

5. Κατάθεση του καταστατικού στο οικείο Επιμελητήριο και προεγγραφή της εταιρίας:

Αντίγραφο του καταστατικού με τις παραπάνω θεωρήσεις από Δ.Ο.Υ. και Ταμεία, κατατίθεται στο

αρμόδιο κατά περίπτωση Επιμελητήριο (Επαγγελματικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό

κ.λπ.)  και  καταβάλλεται  το  ποσό  της  εισφοράς  για  προεγγραφή  της  εταιρίας  στο  οικείο

επιμελητήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2081/92, το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό
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σύσταση Ε.Π.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα

αριθμό κράτησης επωνυμίας και μία αίτηση.

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

για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

6. Καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας:

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού πρέπει εκτός από τα ανωτέρω

Ταμεία που αναφέραμε, να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας αντίγραφο του

καταστατικού, και να καταβληθεί το 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου, ως φόρος συγκέντρωσης

κεφαλαίου. Για την καταβολή αυτή θεωρείται επίσημο αντίγραφο του καταστατικού από την ίδια

Δ.Ο.Υ. Επίσης, θα πληρώσετε παράβολο Δημοσίου και ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη

μετέπειτα δημοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρίας 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 και δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.

7. Ταμείο Νομικών (Τ.Ν.) και Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.Δ.Α.):

Υποβολή  επικυρωμένου  αντιγράφου  του  συμβολαίου  σύστασης  εταιρίας  (καταστατικού)  στο

Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (εφόσον η εταιρία ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Ε.Π.Ε.  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.

8. Εθνικό Τυπογραφείο:

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρίας αποστέλλει στο

Εθνικό  Τυπογραφείο  ανακοίνωση  περί  της  συστάσεως  της  εταιρίας  προς  δημοσίευση  στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

9. Επίσκεψη στο αρμόδιο Πρωτοδικείο:
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Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρίας, πρέπει να κατατεθεί στο

αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας

 Δύο αντίγραφα του καταστατικού θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ για την καταβολή

του ΦΣΚ και το οικείο επιμελητήριο για την επωνυμία,
 παράβολο και ΤΑΠΕΤ,
 περίληψη καταστατικού και
 αίτηση, (παρακάτω παραθέτουμε την αίτηση της Κελεσίδου Ε.Π.Ε.).

Στη  συνέχεια,  εκδίδεται  η  απόφαση  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύσταση  της  εταιρείας  και

καταχωρείται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. 

Το Μητρώο Ε.Π.Ε που τηρείται στη γραμματεία κάθε Πρωτοδικείου αποτελείται από:

 Το βιβλίο Μητρώου
 Τη μερίδα της κάθε εταιρίας
 Το φάκελο της εταιρίας
 Το ευρετήριο των εταιριών.

10. Δημοσίευση της συσταθείσας Ε.Π.Ε. στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.):

Για να ολοκληρωθεί  η διαδικασία της δημοσιότητας που απαιτείται  από το νόμο στις Ε.Π.Ε.

πρέπει αυτή να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. Έτσι συντάσσουμε μία περίληψη του καταστατικού της

Ε.Π.Ε. η οποία κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Τεύχος Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

του Φύλλου Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) μαζί το παράβολο με το οποίο έχουν καταβληθεί

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα τέλη δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ, ανέρχονται περίπου στο ποσό των 350

Ευρώ.

11. Επιμελητήριο

Εντός δύο μηνών από τη σύστασή της η εταιρία πρέπει να εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο. Για

την  εγγραφή  πρέπει  να  προσκομιστούν  δικαιολογητικά  για  τα  οποία  μπορούμε  να

πληροφορηθούμε στα κατά τόπους επιμελητήρια. Τι απαιτείται για την εγγραφή:

 Αίτηση - δήλωση σε έντυπο, που χορηγείται από το Επιμελητήριο, υπογεγραμμένη από

τον ή τους Διαχειριστές της επιχείρησης
 καταστατικό συμβόλαιο σύστασης Ε.Π.Ε. όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του

στο Πρωτοδικείο (σε φωτοτυπία),
 Φ.Ε.Κ  (Φύλλο  Εφημερίδος  Κυβέρνησης),  που  δημοσιεύεται  η  ανακοίνωση  κάθε

περίληψης του καταστατικού της Ε.Π.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ)
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 απόδειξη  του  εθνικού  τυπογραφείου,  στην  οποία  να  αναγράφεται  ο  αριθμός  και  η

ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δημοσιευθεί  η περίληψη του συνυποβαλλόμενου

καταστατικού.
 αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ΕΟΚ ή άδειες παραμονής και εργασίας (προκειμένου

για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων της Ε.Π.Ε.

(σε φωτοτυπία).
 φωτοτυπία της ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες

12. Δ.Ο.Υ. έδρας

Εντός  δέκα  ημερών  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  από  την  αρμόδια  αρχή  της  απόφασης

σύστασης της εταιρίας, πρέπει να κάνουμε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. έδρας.

Το επόμενο  βήμα  για  να  αρχίσει  να  λειτουργεί  και  σε  πρακτικό  επίπεδο η  εταιρία  είναι  να

μισθωθεί (νοικιαστεί) ο χώρος για την εγκατάσταση των γραφείων της εταιρίας (εφόσον δεν έχει

ήδη μισθωθεί ο χώρος), να γίνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της και να θεωρηθούν

τα εταιρικά και φορολογικά βιβλία και στοιχεία.

3.4. Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια – Εταιρικές Μερίδες

Σύμφωνα με τον νόμο,  το Εταιρικό Κεφάλαιο της Ε.Π.Ε.  καταβάλλεται  υποχρεωτικά κατά τη

σύσταση της, συνεπώς αποκλείεται η τμηματική καταβολή του. Το ύψους του δεν μπορεί να είναι

κατώτερο των 18.000 ευρώ και το 50% του ποσού αυτού πρέπει απαραιτήτως να εισφέρεται σε

μετρητά.  Όμως στο Ν. 3661/2008 στο Αρθρο 16 Παρ. 2.α. αναφέρεται ότι το εδάφιο α΄ της

παραγράφου  1  του  άρθρου  4  του  ν.  3190/1955  (ΦΕΚ  91/Α΄)  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «To

κεφάλαιο  της  εταιρίας  δεν  δύναται  να  είναι  κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων

(4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.»

Το Εταιρικό Κεφάλαιο διαιρείται σε εταιρικά μερίδια, ίσης αξίας. Η αξία του μεριδίου δεν μπορεί

να  ορισθεί  κατώτερη  των 30 ευρώ.  Επομένως το  ελάχιστο ποσό που απαιτεί  ο  νόμος ως

ελάχιστο Ε.Κ. της Ε.Π.Ε., θα αποτελείται το πολύ από 150 εταιρικά μερίδια.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου αποτελείται από το σύνολο των εταιρικών μεριδίων τα οποία

αυτός κατέχει. Συνεπώς ο κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρία με μια μόνο μερίδα συμμετοχής

αλλά με ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη

των 30 ευρώ ή πολλαπλάσιου του ποσού αυτού.
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Τα εταιρικά μερίδια δεν αντιπροσωπεύονται από τίτλο. Η Ε.Π.Ε μπορεί να εκδώσει αποδεικτικό

έγγραφο της ιδιότητας και της μερίδας κάθε εταίρου, στο οποίο όμως απαραιτήτως πρέπει να

αναγράφεται η φράση <<Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιόγραφου>>.

Το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστο εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. Πάντως το

καταστατικό δεν μπορεί να απαγορεύσει τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου λόγω θανάτου. Η

μεταβίβαση γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. 

Η Ε.Π.Ε κατά ρητή διάταξη του νόμου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει δικά της

μερίδια.

Σε κάθε εταιρικό μερίδιο διακρίνουμε :

Α) ονομαστική αξία που είναι ίση με το πηλίκο της διαιρέσεως του ΕΚ δια του αριθμού των

εταιρικών μεριδίων.

Β)  λογιστική  ή  εσωτερική  αξία,  που  υπολογίζεται  ως  πηλίκο  της  διαιρέσεως  της  καθαρής

περιουσίας όπως προκύπτει από το ισολογισμό, δια του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Γ) αγοραία αξία, που διαμορφώνεται στην αγορά και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (φήμη

της εταιρίας, προοπτικές για τις μελλοντικές εξελίξεις, κα).

3.5. Όργανα  της Ε.Π.Ε.

Όργανα της Ε.Π.Ε. είναι:

Α) Η Συνέλευση των Εταίρων

Β) Ο διαχειριστής ( ή διαχειριστές)

Γ) Ο Ελεγκτής για την περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

Η Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας,  το οποίο είναι αρμόδιο να

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, οι αποφάσεις δε που λαμβάνει δεσμεύουν

όλους τους εταίρους (διαφωνούντες και μη). Η Συνέλευση συνεδριάζει σε κάθε περίπτωση μία

φορά το χρόνο (το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως) και όποτε

υφίσταται θέμα το οποίο ανήκει  στην αρμοδιότητά της (ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα

όπως π.χ. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, ο διορισμός και η ανάκληση των διαχειριστών, η
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έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κ.α. ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά

της).

Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με την αποστολή προσκλήσεων και την σχετική

ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν, σύμφωνα με

τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο νόμο. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχει κάθε εταίρος

που  έχει  εγγραφεί  στα  βιβλία  της  εταιρίας.  Για  τη  λήψη  έγκυρης  απόφασης  απαιτείται

πλειοψηφία άνω του ½ του συνολικού αριθμού των εταίρων (δηλ. όχι μόνον των παρισταμένων

στη συνέλευση), οι  οποίοι  ταυτόχρονα εκπροσωπούν και ποσοστό άνω του ½ του εταιρικού

κεφαλαίου,  απαιτείται  δηλαδή  αριθμητική  και  κεφαλαιουχική  πλειοψηφία.  Ο  νόμος  ορίζει

ορισμένα  θέματα  για  τα  οποία  απαιτείται  αυξημένη  πλειοψηφία  (3/4  των  εταίρων  και  του

εταιρικού  κεφαλαίου),  ενώ  για  κάποια  ιδιαίτερα  σημαντικά  θέματα  απαιτείται  ομοφωνία.  Οι

αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και κάθε εταίρος έχει δικαίωμα

να ζητά και να λαμβάνει απόσπασμα των πρακτικών.

Κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για την Γ.Σ των Α.Ε, η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να είναι:

-  Τακτική,  η  οποία  συγκαλείτε  από τον  διαχειριστή  μέσα  σε  τρεις  μήνες  από  το  τέλος  της

χρήσεως, με κύριο αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

- Έκτακτη, όταν συγκαλείτε έκτακτα για να αποφασίσει επί διαφόρων θεμάτων που ενδέχεται να

προκύψουν.. στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η ευχέρεια που δίνει ο νόμος στους εταίρους

της Ε.Π.Ε. να συγκροτούν οποτεδήποτε ΣΕ, χωρίς να προηγηθεί πρόσκληση και δημοσιότητα

της, εφόσον όλοι είναι  σύμφωνοι για τη σύγκληση αυτή. Ακόμα οι  εταίροι εφόσον είναι όλοι

παρόντες  και  κανείς  δεν  προβάλλει  αντίρρηση,  μπορούν  να  αποφασίσουν  έγκυρα  για

οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας της ΣΕ. Η ευχέρεια αυτή συγκλήσεως της ΣΕ προσδίδει στην

Ε.Π.Ε. μια ευελιξία που δεν την έχει η Α.Ε..

-  Καταστατική,  όταν  ασχολείται  με  κύριο  θέμα  την  τροποποίηση  του  καταστατικού,  οπότε

απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφικά.

Οι  αποφάσεις  της  συνέλευσης  καταχωρούνται  στο  Βιβλίο  Πρακτικών  και  κάθε  εταίρος  έχει

δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει απόσπασμα των πρακτικών.
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Οι Διαχειριστές

Η  διαχείριση  και  εκπροσώπηση  της  εταιρίας  ασκείται  από  τους  διαχειριστές,  οι  οποίοι

αποφασίζουν  για  όλα  τα  θέματα  τα  οποία  δεν  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  της  Συνέλευσης

(επιδίωξη εταιρικού σκοπού, διοίκηση εταιρίας κ.λπ.). 

Σύμφωνα με το νόμο η διαχείριση και εκπροσώπηση ανήκει από κοινού σε όλους τους εταίρους.

Διαχειριστής μπορεί να ορισθεί, είτε από το καταστατικό είτε με απόφαση της Συνέλευσης των

εταιρών,  ένας  από τους  εταίρους  ή  ακόμα και  πρόσωπο που να μην έχει  την  ιδιότητα του

εταίρου.  Είναι  επίσης  δυνατό  να  ορισθούν  περισσότεροι  του  ενός  διαχειριστές,  οπότε

αποφασίζουν συλλογικά. Αν το καταστατικό δεν προβλέπει διορισμό διαχειριστή ούτε διορίστηκε

από  την  σε,  τα  καθήκοντα  του  ασκούνται  από  όλους  τους  εταίρους,  οι  οποίοι  ενεργούν

συλλογικά.

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι και για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που ορίζονται από

την νομοθεσία (βιβλία γ’ κατηγορίας). Επίσης υποχρεούνται να τηρούν και τα ακόλουθα βιβλία:

1) βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας κάθε εταίρου, οι εισφορές,

καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

2) βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται

από τη σε 

3) βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Οι διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από την εταιρική

επωνυμία.

3.6. Διατυπώσεις δημοσιότητας

Οι  διατυπώσεις  δημοσιότητας  αφορούν  τις  ενέργειες  και  διαδικασίες  οι  οποίες  πρέπει

υποχρεωτικά κα ακολουθηθούν, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή η ύπαρξη και λειτουργία

της εταιρίας, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταχωρηθεί

αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας στο ειδικό βιβλίο (Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης

Ευθύνης)  που  τηρείται  στο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  της  εταιρίας  και  το  οποίο  περιλαμβάνει

ευρετήριο των εταιριών, φάκελο της κάθε εταιρίας, καθώς και μερίδα κάθε εταιρίας. Με την εν

λόγω  καταχώρηση  η  εταιρία  αποκτά  αριθμό  μητρώου  και  επιπλέον  αποκτά  και  νομική

προσωπικότητα.
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Μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  ενός  μηνός  από  την  υπογραφή  του  καταστατικού  πρέπει  να

προσκομισθεί  στη  Γραμματεία  του  Πρωτοδικείου  της  έδρας  της  εταιρίας  αντίγραφο  του

καταστατικού (θεωρημένο από το επιμελητήριο για τον έλεγχο της επωνυμίας), τα αποδεικτικά

καταβολής των τελών υπέρ Ταμείου Νομικών και Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων, καθώς και το

αποδεικτικό  πληρωμής  του  φόρου  συγκέντρωσης  κεφαλαίου  (1%).  Η  ίδια  διαδικασία  και  η

καταβολή των αντίστοιχων τελών ακολουθείται σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

Επιπλέον, απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης της σύστασης και καταχώρησης της Ε.Π.Ε. στο

Μητρώο, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ), στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (ΤΑ.Ε. &

Ε.Π.Ε.). Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υπόκεινται όχι μόνο οι τροποποιήσεις του καταστατικού

της Ε.Π.Ε., αλλά και οι πράξεις των οργάνων της που ορίζονται από το νόμο.

3.7. Δικαιολογητικά για έναρξη Ε.Π.Ε. στην αρμόδια ΔΟΥ

Για  την  έναρξη  εργασιών  πρέπει  να  προσκομίσουμε  στην  αρμόδια  ΔΟΥ  τα  ακόλουθα

δικαιολογητικά:

1. Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ3 καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα Μ7, Μ8 υποβάλλονται

στη ΔΟΥ μέσα σε 30 ημέρες από τη νόμιμη σύσταση της Ε.Π.Ε.. (Εγκ. Υπ. Οικ.1004350/πολ.

1032/4.2.99).

-  Το έντυπο  Μ3  είναι  η  Δήλωση  Έναρξης  /  Μεταβολής  Εργασιών  μη  Φυσικού  Προσώπου

(Νομικά  Πρόσωπα ή  Ενώσεις  Προσώπων)  και  συμπληρώνεται  από κάθε  νομικό  πρόσωπο

(ημεδαπό ή αλλοδαπό) όταν κάνει έναρξη εργασιών. 

- το έντυπο Μ7 είναι η δήλωση σχέσεων φορολογουμένων και συμπληρώνεται από τις εταιρίες

και αφορά τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε..

- το έντυπο Μ8 συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων. Σ’

αυτό αναγράφονται τα στοιχεία των μελών τους ή των εταίρων τους , τα ποσοστά και το είδος

της συμμετοχής τους.

2. Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο

3. Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο

4. Εγγραφή μελών σε ασφαλιστικό φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑ.Ε.,  κλπ.) αν είναι  απόδειξη είσπραξης

χρειάζεται φωτ/φο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΤΕΒΕ ή ΤΑ.Ε.. 
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5.  Μισθωτήριο  θεωρημένο  από  τη  ΔΟΥ του  ιδιοκτήτη  ή  αν  έχουμε  δωρεάν  παραχώρηση

κάποιου χώρου από κάποιον άλλον (πατέρας, μητέρα, κλπ.) τότε πρέπει να προσκομιστεί:  o

συμβόλαιο  ιδιοκτησίας  και  o υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την  Αστυνομία  για  δωρεάν

παραχώρηση εκείνου ο οποίος παραχωρεί το χώρο.

Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, τότε πρέπει να προσκομιστεί:

το συμβόλαιο ιδιοκτησίας και

υπεύθυνη  δήλωση  ότι  θα  χρησιμοποιήσει  τον  ιδιόκτητο  χώρο σαν  επαγγελματική  έδρα  της

επιχείρησής του.

6. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΤΑΠΕΤ (μόνο για Ε.Π.Ε.)

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός μηνός της ενάρξεως θα προσκομισθεί το ΦΕΚ της δημοσίευσης

(μόνο για Ε.Π.Ε.)

8. Εξουσιοδότηση (εφόσον την έναρξη κάνει κάποιος τρίτος εκτός των μελών .

3.8.  Δικαιολογητικά  στην  αρμόδια  ΔΟΥ  για  την  Θεώρηση  Βιβλίων και

Στοιχείων της Ε.Π.Ε..

1. Φορολογική Ενημερότητα από τα μέλη.

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα μέλη δεν ήταν επιτηδευματίες ή εάν είναι βεβαίωση από τα τμήματα

Κώδικα-ΦΠΑ-Έσοδα ότι δεν υπάρχουν οφειλές.

3. Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός Διαχειριστή

4. Σημείωμα Θεώρησης (έντυπο TAXIS Β1) σε 1 αντίτυπο για κάθε εγκατάσταση.



28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1  Πλεονεκτήματα της Ανωνύμου Εταιρείας

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

Αυτό είναι ένα αξιόλογο πλεονέκτημα, που  δίνει σπουδαία υπεροχή απέναντι στις άλλες μορφές

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Επί πλέον πλεονεκτήματα της ανώνυμης εταιρείας από την ίδρυση της είναι: 

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

(τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες κ.ο.κ.). Το ίδιο εμπνέει και μεταξύ των μετόχων. 

β) Η εύκολη μεταβίβαση 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.  Ο επιχειρηματίας

που θέλει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο

της περιουσίας του, θα προτιμήσει την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας. 

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.  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).

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. 
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ε)  Εχέγγυα μεγαλύτερης τάξεως και ειλικρινείας.  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.).  Με  όλα  αυτά  αναγκάζεται  να  έχει

μεγαλύτερη  τάξη  στο  λογιστήριό  της  και  να  είναι  σε  θέση  να  παρέχει  σοβαρότερα  και  πιο

αξιόπιστα λογιστικά 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). 

Υπάρχει,  ωστόσο και ο αντίλογος ότι η πλειοψηφία έστω και μιας μετοχής παρέχει σ' αυτήν

απόλυτη κυριαρχία μέχρι καταδυναστεύσεως της μειοψηφίας. 
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4.2. Πλεονεκτήματα της Ε.Π.Ε.

Ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι

από την απόφαση ίδρυσης ή μετατροπής της εταιρείας τους σε Ε.Π.Ε. είναι παρεμφερή

με εκείνα της Α.Ε. 

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι το σαφώς μικρότερο κεφάλαιο που απαιτείται για τη ίδρυση

Ε.Π.Ε. καθώς με την ΠΟΛ. 1102/2008 αντικαταστάθηκε το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 4

του Ν. 3190/1955 και το κεφάλαιο των Ε.Π.Ε. δεν δύναται να είναι κατώτερο των 4.500 ευρώ.

Συνεπώς, το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που απαιτείται  για μία  Ε.Π.Ε.  μειώθηκε από 18.000

ευρώ σε 4.500 ευρώ.

Επίσης η γραφειοκρατία λογιστηρίου αλλά και της διαχείρισης της εταιρείας είναι απλούστερη

από αυτή της Α.Ε..

4.3. Μειονεκτήματα της Α.Ε.

Τα πλεονεκτήματα της Α.Ε. πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη στην γρήγορη αντιμετώπιση

κρισίμων  καταστάσεων  διότι  απαιτείται  μεγάλη  γραφειοκρατική  δουλειά.  Είναι  δηλαδή  και

μειονεκτήματα στην ταχεία αντιμετώπιση οικονομικών και λοιπών κρίσεων και προβλημάτων 

4.4. Μειονεκτήματα της Ε.Π.Ε.

Τα ίδια ισχύουν και για την Ε.Π.Ε.. Είναι δυσκολότερος ο λογιστικός έλεγχος των μετόχων στην

Ε.Π.Ε.. Ο διαχειριστής έχει μεγάλη εξουσία.  
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Παράρτημα:

Παραδείγματα καταστατικών

               Τυπικό παράδειγμα καταστατικού ίδρυσης Α.Ε. (Βλ. 19 (ΓΕΜΗ))

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται  µε  το  παρόν  συµβόλαιο  Ανώνυµη  Εταιρεία  µε  την  επωνυµία

«......................................................... (στην επωνυµία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις: Ανώνυµη

Εταιρεία)». 

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:………………………………………………………………………… 

Άρθρο 3  ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος................................................................................ 

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ……..... έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής

απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης

του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία  µετά την πάροδο των ………... ετών. 

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το µετοχικό  κεφάλαιο  εταιρείας  ορίζεται  σε  (00.000)  χιλιάδες  ευρώ διαιρούµενο  σε  ............

χιλιάδες (00.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας (Χ) ευρώ εκάστης. 
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Άρθρο 6  ΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι …………................ (αναγράφεται το είδος των μετοχών). 

Άρθρο 7  ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε

εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύµφωνα µε το

νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και

τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το

∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο

νόµος ορίζει. 

Άρθρο 9  ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από ……. ( ) έως ……... ( )

µέλη. 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της

εταιρείας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά

τη λήξη της θητείας τους, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη. 

Άρθρο 10 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα,

εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών µελών,

καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 
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Άρθρο 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου, οι Σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον είναι

τουλάχιστον  τρεις  (3),  δύνανται  να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για  το  υπόλοιπο της

θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν

ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται

στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να συµπληρωθεί το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση

τα µέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

Άρθρο 12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/ 1η Ιουλίου κάθε

έτους και λήγει την 31 Δεκεµβρίου του ιδίου έτους/ 30 Ιουνίου του επόµενου έτους. 

Άρθρο 13 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα

κάθε φορά από το νόµο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε

τα οριζόµενα κάθε φορά στο νόµο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο

τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού,

όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 . Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το

δέκα  τοις  εκατό  (10%)  των  καθαρών  κερδών.  Η  υποχρέωση  για  τη  δηµιουργία  αυτού  του

αποθεµατικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεµατικού σε σχέση µε το κεφάλαιο της

εταιρείας. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του µερίσµατος,

που προβλέπεται από το `Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει. γ) Η Γενική

Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 14 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για  όσα θέµατα  δεν  ρυθµίζει  το  παρόν καταστατικό,  έχουν  εφαρµογή  οι  διατάξεις  του  Κ.Ν.

2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. 
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Άρθρο 15 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το  προβλεπόμενο  στο  άρθρο  5  του  παρόντος  καταστατικού  αρχικό  µετοχικό  κεφάλαιο  της

εταιρείας, εκ χιλιάδων (000.000) ευρώ θα καλυφθεί ως εξής: 

Άρθρο 16 Η Πρώτη Εταιρική Χρήση

 της  εταιρείας  αρχίζει  από  την  καταχώρηση  στο  Γενικό  Εµπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  του

παρόντος  καταστατικού  και,  εφόσον  απαιτείται,  της  Διοικητικής  απόφασης  της  αρµόδιας

εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα

λήξει την................ 

Άρθρο 17 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική

Συνέλευση  αποτελείται  από  τους:  1)  Πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  (ονοµατεπώνυµο,

ονοµατεπώνυµο  γονέων,  αριθµός  δελτίου  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου,  τόπος  και  χρόνος

γέννησης,  πλήρης  διεύθυνση  κατοικίας,  Α.Φ.Μ.),  Πρόεδρο.  2)  Πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας

(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος

και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Αναπληρωτή πρόεδρο. 3) Πλήρη

στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή

διαβατηρίου,  τόπος  και  χρόνος  γέννησης,  πλήρης  διεύθυνση  κατοικίας,  Α.Φ.Μ.),  Μέλος.

4) .................... 

Άρθρο 18 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται/ορίζονται ... 

Άρθρο 19 ΕΥΘΥΝΗ 

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει µε το όνοµα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις

πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρεία για τις πράξεις

που έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό στάδιο,  εάν µέσα σε τρεις µήνες από την
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απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

αυτές τις πράξεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.  Η  ανώνυµη  εταιρεία  συνιστάται  υποχρεωτικά  µε  συµβολαιογραφικό  έγγραφο  από  την

Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συµβολαιογράφος) του Ν. 3853/2010 εκτός αν από άλλες διατάξεις

προβλέπεται κάτι διαφορετικό. 

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται

σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. 

3.  Το  ελάχιστο  Μετοχικό  Κεφάλαιο  ανέρχεται  σε  24.000  ευρώ  και  είναι  ολοσχερώς

καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας ενώ η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής

δεν µπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό

(100) ευρώ. 

4.  Η  ανώνυµη  εταιρεία  µπορεί  να  ιδρυθεί  και  από  ένα  µόνο  πρόσωπο  ή  να  καταστεί

µονοπρόσωπη οπότε στη περίπτωση αυτή τα στοιχεία του µοναδικού της εταίρου δηµοσιεύονται

στο Γ.Ε.ΜΗ. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστο από τρία µέλη, ενώ µέλος του διοικητικού

συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό.

Στη περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την

άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου. 

6. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας µπορεί να ορίζει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες

προθεσµίες πρόσκλησης για τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση αυτών

που προβλέπονται στο νόµο. 

7.  Στο καταστατικό µπορεί  να ορίζεται  κατ’ εξαίρεση και άλλος τόπος στην ηµεδαπή ή στην

αλλοδαπή πέραν της έδρας στον οποίο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συµβούλιο. 

8.  Εφόσον προβλέπεται  στο καταστατικό το διοικητικό συµβούλιο µπορεί  να συνεδριάζει  µε

τηλεδιάσκεψη µε παρόντα ή όλα τα µέλη του. 
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9. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλο πρόσωπο πέραν του Προέδρου που υπογράφει τα

πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου και αντίγραφα εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να

απαιτείται επιπλέον υπογραφή. 

10. Τα καταστατικό µπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύµου εταιρείας το διορισµό

προέδρου,  αντιπροέδρου,  διευθύνοντος  συµβούλου  ή  πρόσωπα  µε  άλλη  ιδιότητα  και

αρµοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό. 

11. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και την έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών. 

12. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και την εκλογή αναπληρωµατικών µελών στο διοικητικό

συµβούλιο. 

13. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης εφαρµογής του άρθρου 23

παρ. 5 και σε άλλα πρόσωπα πέραν αυτών που ορίζονται στο νόµο. 

14.  Το  καταστατικό  σε  περίπτωση  ύπαρξης  προνοµιούχων  µετοχών  πρέπει  να  ορίζει  µε

σαφήνεια το προνόµιο ενώ µπορεί να προβλέπει άλλο χρόνο µετατροπής από το χρόνο λήψης

της σχετικής δήλωσης όταν οι προνοµιούχες µετοχές είναι µετατρέψιµες σε κοινές. 

15. Το καταστατικό µπορεί να απαλλάσσει την ανώνυµη εταιρεία από την υποχρέωση έκδοσης

µετοχικών τίτλων οπότε θα πρέπει να ορίζει πως αποδεικνύεται η µετοχική ιδιότητα. 

16. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.
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Τυπικό Παράδειγμα Καταστατικού Ε.Π.Ε.

          ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ ………………….. 

 

Στην Αθήνα σήµερα στις ……………,  στο γραφείο µου που βρίσκεται στην

οδό………………………,  σ'  εµένα τ…  Συµβολαιογράφο ………..  µε έδρα τ…………………

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από το νόµο: 

α) ……………………………………………. του …………………., κάτοικος.……………,

οδός …………………………………,  κάτοχος του ΑΔΤ ………….. ,  µε ΑΦΜ ……………….  και

ΔOΥ ……………                   

β) ……………………………………………. του………………….,  κάτοικος …………,

οδός …………………………………,  κάτοχος του ΑΔΤ …………..,  µε ΑΦΜ ……………….  και

ΔOΥ …………… 

γ) ……………………………………………. του …………………., κάτοικος ……………,

οδός …………………………………,  κάτοχος του ΑΔΤ ………….. ,  µε ΑΦΜ ……………….  και

ΔOΥ ……………  

Οι οποίοι µου δήλωσαν υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι η µόνιµη κατοικία τους

είναι η πιο πάνω αναφερόµενη για τον  καθένα τους και ότι κέκτηνται την Ελληνική Ιθαγένεια και

οι οποίοι στην συνέχεια ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συµβολαίου,  µε το

οποίο δήλωσαν, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν αµοιβαία τα ακόλουθα: 

Ότι συνιστούν µε το παρόν συµβόλαιο Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης,  σύµφωνα µε τον Ν.

3190/1955  όπως ισχύει τροποποιηµένος ιδίως από το Π.∆.  419/25-11/10-12-1986,  το

Καταστατικό της οποίας έχει ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται µε το παρόν Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «.........................»

και µε το διακριτικό τίτλο «.........................».  Στα ξενόγλωσσα κείµενα η επωνυµία και ο

διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής µετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. Η εµπορία .................................................  καθώς και η παροχή

υπηρεσιών ............................
2. Η εκµίσθωση ............................... και γενικά η εκµετάλλευση ..................................... µε κάθε

τρόπο. 
3. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νοµικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή

σκοπό. 
4. Η συµµετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.
5. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 3: ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος ..............................  και κατάστηµα αυτής το επί της

οδού ........................  αρ. .............  το οποίο είναι µισθωµένο από τους συµβαλλόµενους για το

σκοπό αυτό.  Η εταιρεία µπορεί µε απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει

υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν.

3190/1955. 
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Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ....................  (.........)  χρόνια και αρχίζει από την νόµιµη

δηµοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύµων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους

………..(......) 

Η διάρκεια αυτή µπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε µε απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων,

τροποποιητική του παρόντος άρθρου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ,  ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ ...............(.........)  και διαιρείται

σε ...................  εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας Ευρώ .............................  (.................)  το

κάθε ένα. 

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συµβαλλοµένων εταίρων ολόκληρο το µετοχικό

κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους µε κατάθεση σε µετρητά στο –Ταµείο

της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

1) Ο εκ των εταίρων ............................... µερίδες συµµετοχής που αντιστοιχούν σε .............

εταιρικά µερίδια συνολικής αξίας Ευρώ ........................................ (................) 

2) Ο εκ των εταίρων ................................ µερίδες συµµετοχής που αντιστοιχούν σε .............

εταιρικά µερίδια συνολικής αξίας Ευρώ  ........................................ (.....................). 

3) Ο εκ των εταίρων .................................  µερίδες συµµετοχής που αντιστοιχούν

σε .............  εταιρικά µερίδια συνολικής αξίας Ευρώ  .........................................

(.....................). 

Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων καταθέσεων των µελών αυτής,

ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, µετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6: ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής. 

 

Άρθρο 7: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρµόδια να

αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.  Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων

υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

 

Άρθρο 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει 

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 

β)  Για τον διορισµό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από

κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισµό του µισθού τους. 

γ) Για την έγκριση του Ισολογισµού και την διάθεση των κερδών. 

δ)  Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων,  για αξιώσεις

αποζηµιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη

λειτουργία αυτής. 

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισµό ή

την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής. 

στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους. 

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό. 

 

Άρθρο 9: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές και συνέρχεται στην έδρα της

εταιρείας τακτικά µεν τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και µέσα σε τρεις (3)  µήνες από την
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λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης.  Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από

τους διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο,  µε ανάλογη

εφαρµογή της διατάξεως της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή µετά

από απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ............................ 
2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από τους διαχειριστές, καθώς και από

εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου.  Για το

σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20  του εταιρικού

κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές στην οποία προσδιορίζουν τα θέµατα για

συζήτηση.  Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20)  ηµέρες

από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως,  η σύγκληση αυτής ενεργείται από

τους εταίρους που ζήτησαν αυτή,  µετά από απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της

έδρας της εταιρείας µε τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολ∆. 

 

Άρθρο 10: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και

επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους µε δικαστικό επιµελητή στη διεύθυνση που

αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση.

Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει µε παραλαβή από τον διαχειριστή της προσκλήσεως

και ταυτόχρονη σηµείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για

τον υπολογισµό της οκταηµέρου προθεσµίας δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµέρα της επιδόσεως

της προσκλήσεως και η ηµέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. 
2. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ηµέρα,  την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως

καθώς και τα θέµατα για συζήτηση. 
3. Εφόσον είναι σύµφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να

τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούµενων παραγράφων του Καταστατικού αυτού. 

 

Άρθρο 11: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

1. Η Συνέλευση αποφασίζει µόνο για τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως.  Δύναται όµως η

Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέµα,  εφόσον συµµετέχουν όλοι οι εταίροι και

δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς. 
2. Στη Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη προεδρεύει ο µικρότερος στην ηλικία από

τους εταίρους που συµµετέχουν σε αυτή. 

 

Άρθρο 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
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1. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά µερίδια αυτού. 

2. Το δικαίωµα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο,  όταν πρόκειται για λήψη

αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής

εναντίον του, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955. 

3. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο

πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε έγγραφο εξουσιοδότηση,

η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.  Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει

συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους. 

 

Άρθρο 13: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερησίας

διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2)

τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου,  οι δε αποφάσεις αυτής λαµβάνονται µε την αυτή

πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου. 

Άρθρο 14: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο

περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάµενους εταίρους. 

Άρθρο 15: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωµα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της

Συνέλευσης ενώπιον του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας,  αν οι

αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόµου ή του παρόντος Καταστατικού. 

2. Η αγωγή της προηγούµενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται µέσα

σε τρεις (3) µήνες από την απόφαση. 

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας,  το Μονοµελές

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει

προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης. 

4. Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές. 
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Άρθρο 16: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα

ή περισσότερα πρόσωπα,  τους διαχειριστές,  οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των

εταίρων σε µυστική ψηφοφορία και δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι. 

2. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συµβούλιο διοικήσεως,  διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την

εταιρεία από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία. Εξαιρετικά παρέχεται

το δικαίωµα όπως µε την εταιρική επωνυµία και µε µία µόνο υπογραφή ενός εκ των ως άνω

συνδιαχειριστών να εκδίδουν,  αποδέχονται και οπισθογραφούν γραµµάτια και

συναλλαγµατικές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνοµα και για λογαριασµό της

εταιρείας,  οπισθογραφούν και προεξοφλούν φορτωτικά έγγραφα εµπορευµάτων σε κάθε

Τελωνειακή αρχή και επιµελητήριο, συµβάλλονται µε τις Τράπεζες για το άνοιγµα ενέγγυων

πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών,  δίδουν εντολές πληρωµής για

λογαριασµό της εταιρείας και γενικά συνοµολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό

λογαριασµό και να κάνουν χρήση αυτών, µέχρι του ποσού των .......................(.........) Ευρώ,

συµβιβάζονται για τις υποθέσεις και διαπραγµατεύσεις και συµφωνούν του όρους του

συµβιβασµού,  προσλαµβάνουν το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό,  εργατικό ή

υπηρετικό, να το απολύουν. Παρέχεται επίσης εξαιρετικά το δικαίωµα όπως µε την εταιρική

επωνυµία και µε δύο µόνο υπογραφές δύο εκ των ως άνω συνδιαχειριστών να διενεργούν

τις ίδιες ως άνω πράξεις  για ποσά από ....................................  έως

....................................................  Επίσης οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε

κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας, ακόµα και στον Άρειο Πάγο και στο

Συµβούλιο της Επικρατείας,  στα φορολογικά δικαστήρια και στις  εκδικαστικές επιτροπές

καθώς και σε κάθε διοικητική,  σε οικονοµική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νοµικό

πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας,  στα Τελωνεία όλης της χώρας στους

Λιµένες και στα Α.Ε.ροδρόµια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, να διορίζουν

πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγουν και δίνουν του επιβαλλόµενους στην

εταιρεία όρκους, να παραλαµβάνουν κοινοποιούµενα έγγραφα, να προβαίνουν στις σχετικές

δηµοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, Ισολογισµών που ορίζει ο νόµος,

ενεργούν απογραφές και γενικά να επιχειρούν όλες τις σχετικές µε την ιδιότητά τους αστικές

και δικονοµικές πράξεις, να ενεργούν κάθε είδους συµβάσεις, δάνεια απλά ή µε ασφάλεια και

να παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις ακόµη και εµπράγµατες κατά τις ως άνω διακρίσεις είτε

σε Τράπεζες,  είτε σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,  και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη

εκπροσώπησης,  διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της

εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.  Η παραπάνω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και όχι
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περιοριστική και οι διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που

ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. 

3. Πράξεις των διαχειριστών ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσµεύουν την

εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.  Δεν συνιστά απόδειξη µόνη η

τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. 

Περιορισµοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας που προκύπτουν από το

Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους

ακόµη και αν έχουν υποβληθείς τις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8  του

Ν.3190/1955. 

4. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταµίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,  δηµόσιο ταµείο,  οργανισµό,  τράπεζα κ.λπ.

χρήµατα παραλαµβάνοντας πράγµατα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. 

5. Η θητεία των διαχειριστών είναι ................................,  αρχίζει δε την εποµένη ηµέρα της

Συνελεύσεως των εταίρων του έτους της εκλογής των και λήγει την ηµέρα της Τακτικής

Συνελεύσεως, η οποία εγκρίνει τον Ισολογισµό του έτους της εξόδου τους. 

6. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως όλους τους εταίρους ένα µήνα πριν

την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση. 

7. Οι διαχειριστές δικαιούνται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε εξουσιοδότηση να διορίζουν

πληρεξούσιό τους,  άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο,  για όλες ή ορισµένες πράξεις

διαχείρισης, διατηρούν όµως ακέραιη την ευθύνη τους απέναντι στους εταίρους. 

Άρθρο 17: ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται µε απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε µε την επιφύλαξη

της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για αποζηµίωση. 

2. Αν ανακληθεί,  πεθάνει,  πτωχεύσει,  παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την

διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές,  η Συνέλευση αποφασίζει για την

αντικατάστασή του. 

 

Άρθρο 18: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι εταίροι και οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασµό τους ή για

λογαριασµό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας,  ούτε να
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είναι εταίροι οποιασδήποτε εταιρείας,  ή µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρείας,

που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.  Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση

µπορεί να ισχύσει µόνον µετά από προηγούµενη οµόφωνη απόφαση της συνέλευσης των

εταίρων. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία µπορεί να ζητήσει

αποζηµίωση ή αντί για αποζηµίωση να ζητήσει για µεν τις πράξεις που έγιναν από τους

εταίρους ή τους διαχειριστές για λογαριασµό τους,  να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασµό

της εταιρείας,  για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασµό άλλου,  να δοθεί στην εταιρεία

αµοιβή διαµεσολάβησης ή να δοθεί σ'αυτή η αµοιβή διαµεσολάβησης. 

3. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται µετά από έξι

(6) µήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις,

σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν. 

 

Άρθρο 19: ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά τον χρόνο,  στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι  διαχειριστές της εταιρείας

υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή  όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του

παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις

της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της µε βάση την απογραφή αυτή. 

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  εφαρµόζονται αναλόγως οι

διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43  και 43α του Κωδ.  Ν. 2190/1920  όπως

ισχύουν. 

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην

Συνέλευση των εταίρων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου

43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός,  λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως,

πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα)  και οι σχετικές εκθέσεις των

διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται µε επιµέλεια κάθε εταίρου ή

διαχειριστή στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο

µητρώο των αρχικών και τροποποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε

χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσµιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι

διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4  και 5  του άρθρου 43β του Κωδ.  Ν. 2190/1920  όπως

ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. 
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Άρθρο 20: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούµενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο

Ισολογισµός,  στον οποίο πρέπει να φαίνεται µε σαφήνεια η αληθινή οικονοµική κατάσταση

της εταιρείας. 

2. Τον Ισολογισµό συνοδεύει και λεπτοµερής ανάλυση του λογαριασµού «κερδών και ζηµιών». 

 

Άρθρο 21: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20)  από τα καθαρά κέρδη για τον σχηµατισµό

αποθεµατικού κεφαλαίου.  Η αφαίρεση αυτή σταµατά όταν το αποθεµατικό που σχηµατίζεται

ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 22: ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που

προβλέπονται από τον νόµο,  και τα εξής βιβλία,  θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ηµόσια

Οικονοµική Υπηρεσία: 

Το βιβλίο  των εταίρων,  στο οποίο καταχωρούνται το όνοµα των εταίρων,  η ιθαγένεια και η

διεύθυνση κατοικίας τους,  οι εισφορές  εκάστου ως και οι τυχόν µεταβολές των ανωτέρω

στοιχείων. 

Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που

λαµβάνονται από τους εταίρους, και το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται

οι αποφάσεις των διαχειριστών. 

Άρθρο 23: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζηµίωση απέναντι στην εταιρεία,  τους εταίρους και

τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσµατα

κατά την διαχείριση αυτών. 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αξίωση των εταίρων µπορεί να ασκηθεί εφόσον η

Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή,

εφόσον δεν λήφθηκε σχετική απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου. Η πιο πάνω

αξίωση παραγράφεται µετά πέντε έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.ΛΠ.

Άρθρο 24: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό µερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά µερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την µερίδα

συµµετοχής του. 

Μόνο για ολόκληρη την µερίδα συµµετοχής µπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία,  το

οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας.  Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται µε

κεφαλαία γράµµατα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». 

Αν το εταιρικό µερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν µε κοινή

γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος,

οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους. 

Κατά την περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου,  ο καθένας από τους περισσότερους

κατόχους του εταιρικού µεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον µε τους υπολοίπους για τις

υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία. 

Η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου επιτρέπεται µόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο µη

εταίρο,  εφόσον αποφασίζει για τούτο η  συνέλευση µε παµψηφία,  αφού προηγουµένως

προσκληθούν εγγράφως οι λοιποί εταίροι και απαντήσουν αυτοί εγγράφως ή παρέλθει άπρακτη

η προθεσµία που θα οριστεί για να απαντήσουν.  Η εταιρεία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση

ν'αποκτήσει τα ίδια της εταιρικά µερίδια. 

Σε περίπτωση αιτία θανάτου µεταβίβασης εταιρικού/ών µεριδίου/ίων,  αυτό/αυτά θα

αγοράζεται/ονται,  στην πραγµατική του αξία,  από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία µε

απόφασή της που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955. 

 

Άρθρο 25: ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία µε εµπράγµατη ασφάλεια περιουσιακών

στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας είναι

άκυρη.  Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους

θεωρείται ότι δεν έγινε,  αν µε την εξόφληση αυτή,  µαταιώνονται στο σύνολό τους ή µερικά,  οι

κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων. 



49

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της

κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης,  οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται

µετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας. 

 

Άρθρο 26: ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο µετά από δικαστική

απόφαση µε την οποία θα ορίζεται η αξία της µερίδας συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου ή

µετά από απόφαση της Συνελεύσεως µε παµψηφία. 

Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο µε αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου µπορεί

ν'αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους,  εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων µε την πλειοψηφία του άρθρου 13  Ν. 3190/1955.  Με την καταβολή

στον αποκλειόµενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του µερίδας,  η εταιρεία συνεχίζεται µε τους

υπολοίπους. 

 

Άρθρο 27: ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήµερο από την λήξη κάθε ηµερολογιακού τριµήνου,

να λαµβάνει γνώση ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και

να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. ∆ικαιούται επίσης, µε έξοδά του να ζητεί να

του παραδίνονται αποσπάσµατα του βιβλίου  των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των

συνελεύσεων. 

 

Άρθρο 28: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωµα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισµό και

αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζηµιών, ανάλογα µε την εισφορά τους. 

Αν έγινε διανοµή µη πραγµατικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα

επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται µετά πέντε (5) χρόνια από την

καταβολή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 29: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού µπορεί να γίνει µόνον µε συµβολαιογραφικό

έγγραφο,  µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία

τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία

τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. 

Εξαιρετικά απαιτείται οµοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: 

α) Για την µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και 

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την µείωση

των εκ του παρόντος Kαταστατικού δικαιωµάτων τους,  εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν.

3190/1955. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Kαταστατικού µαζί µε ολόκληρο το νέο κείµενό του

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την

τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσµατα. 

 

Άρθρο 30: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την µεταβολή του αντικειµένου της

εταιρικής επιχείρησης,  οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωµα να εξέλθουν από

την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση µέσα σε τρεις (3) µήνες από τότε που λήφθηκε

η πιο πάνω απόφαση και λαµβάνουν την αξία της µερίδος συµµετοχής τους,  η οποία

καθορίζεται µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. 

 

Άρθρο 31: ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται µόνον µε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

µετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον

των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4)

του εταιρικού κεφαλαίου. 

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα µε την

συµµετοχή τους στην εταιρεία µε έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20)



51

ηµέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου

κεφαλαίου. 

Μέσα σε δέκα (10)  µέρες από την λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 2  του παρόντος

άρθρου πρέπει να υπογραφεί συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταξύ των διαχειριστών της

εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά µερίδια,  στην περίπτωση δε αυτή

εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4  και 5  του Ν. 3190/1955.  Η εξόφληση των

πιο πάνω εταιρικών µεριδίων δεν µπορεί να γίνει µε συµψηφισµό. 

 

Άρθρο 32: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται µόνο µε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης µετά

από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαµβάνεται τουλάχιστον µε πλειοψηφία των

τριών τετάρτων (3/4)  του όλου αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4)

του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της µείωσης, το ποσό αυτής

καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µείωση. 

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε

εξερχόµενο ή αποκλειόµενο εταίρο της αξίας της µερίδας συµµετοχής του. 

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να µειωθεί κάτω από τα 20.000  Ευρώ,

ούτε τα εταιρικά µερίδια κάτω από 30 Ευρώ. 

Άρθρο 33: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης,  στην περίπτωση µείωσης του εταιρικού κεφαλαίου

µπορεί να γίνει µόνον αφού περάσουν δύο (2)  µήνες από την δηµοσίευση µε επιµέλεια των

διαχειριστών, µία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 3190/1955 και δύο

φορές σε εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για

την µείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ'όσον µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, κανένας από

τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δηµοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει

στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως. 

 

Άρθρο 34: ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση,  που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύµβασης και του Ν.  3190/1955

εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι,  η καταβολή σ'  αυτούς της αξίας της
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µερίδας συµµετοχής τους δεν µπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής

σύµβασης για την µείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν.

3190/1955. 

Αν δεν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση περί µείωσης του εταιρικού κεφαλαίου µέσα σε

δέκα πέντε (15)  ηµέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του

Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της µερίδας συµµετοχής του

εξερχόµενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει µέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούµενο άρθρο

του παρόντος αναγραφόµενη διαδικασία,  ο εξερχόµενος εταίρος µπορεί να ζητήσει από το

δικαστήριο τη λύση της εταιρείας. 

Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση σύγχρονης

αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόµος ή το παρόν

Καταστατικό και: 

α)  Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών

τετάρτων (3/4)  του όλου αριθµού των εταίρων,  που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4)  του

εταιρικού κεφαλαίου. 

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο µε αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν

τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. 

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 

Η εταιρεία δεν λύεται µε την απαγόρευση,  την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου.  Η λύση της

εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

Άρθρο 36: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2)  του εταιρικού κεφαλαίου,  οι διαχειριστές

υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της

εταιρείας ή για την µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όµως όχι κατά ποσοστό µικρότερο από το

οριζόµενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο. 

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση µέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση,  κάθε

ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση της. 

 

Άρθρο 37: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο,  εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση

πτώχευσης,  ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.  Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η

διανοµή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυµία της προστίθενται οι

λέξεις: «υπό εκκαθάριση». 

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις

αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 

Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρµόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση,

εφ'όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα 

Άρθρο 38: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των

εταίρων. 

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε µε

νέα απόφαση της συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργούν οι διαχειριστές. Οι

εκκαθαριστές µπορούν να ανακληθούν µε δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος

λόγος µετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)  τουλάχιστον του

εταιρικού κεφαλαίου 

Σε Ε.Π.Ε.ίγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.  Ο διορισµός και η για οποιοδήποτε

λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών µε τα στοιχεία της ταυτότητάς τους,  υπόκειται στις

διατυπώσεις του άρθρου 8,  όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του.  Στις ίδιες διατυπώσεις

υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. 

 



54



55

Άρθρο 39: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αµελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και

να καταρτίσουν τον Ισολογισµό,  τον οποίο δηµοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η

παράγραφος 3  του άρθρου 8  του Ν.  3190/1955.  Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση,  οι

εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισµό. 

Άρθρο 40: ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από

την εταιρική επωνυµία. 

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις της

εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να µετατρέψουν σε

χρήµα την εταιρική περιουσία. 

Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό

αποπεράτωσης των εκκρεµών υποθέσεων. 

 

Άρθρο 41:  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση,  οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισµό,  που

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 και τον

δηµοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια

διανέµουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα µε την

µερίδα συµµετοχής τους. 

 

Άρθρο 42: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα µία (31) Δεκεµβρίου

κάθε χρόνου.  Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόµιµη δηµοσίευση του

παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης

και λήγει στις 31/12/20….. 
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Άρθρο 43: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν

τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέµα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του

παρόντος Καταστατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. 

Σηµειώνεται ότι: 

Οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύµφωνα µε τον Ν. 1599/1986  άρθρο 8,  ότι κατοικούν

µόνιµα στην Ελλάδα και στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του συµβολαίου αυτού για

τον καθένα. 

Στο παρόν συµβόλαιό µου προσαρτάται το µε αριθµό ………………. Γραµµάτιο Είσπραξης του

Ταµείου Νοµικών, από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθησαν Ευρώ …………… για δικαιώµατα

του Ταµείου αυτού. 

Τέλος σηµειώνεται ότι το παρόν συµβόλαιο συντάχθηκε σύµφωνα µε το προσαρτώµενο στο

παρόν από ……………………….  σχέδιο του Δικηγόρου ……………………………….. ,  για τον

οποίο κατατέθηκε η αµοιβή του εκ Ευρώ ………………………….  στον ∆ικηγορικό Σύλλογο

Αθηνών, όπως εµφαίνεται από το προσαρτώµενο στο παρόν υπ'αρ…….. Γραµµάτιο Είσπραξης

του ∆ικηγορικού Συλλόγου …………………….,  αντίγραφο του οποίου θα αποστείλω στο

Υπουργείο Οικονοµικών,  ο οποίος παρέστη στην υπογραφή του παρόντος συµβολαίου µου

σήµερα ενώπιόν µου. 

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω,  που συµφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι

συντάχθηκε το παρόν συµβόλαιο σε …………….. (…)  φύλλα,  για το οποίο εισπράχθηκαν για

τέλη και δικαιώµατα µε τα έξοδα εκδόσεως …………. αντιγράφων ………………………….Ευρώ,

από τις οποίες Ευρώ …………….  για δικαιώµατα του Ταµείου Νοµικών και αφού διαβάστηκε

καθαρά και µεγαλόφωνα στους συµβαλλοµένους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται απ' αυτούς, τον

παραστάντα δικηγόρο και εµένα νόµιµα. 

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
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