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Γενικά
Μεγάλη σηµασία για την επιτυχηµένη υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας έχει η νοµική
µορφή που θα λάβει η νεοϊδρυθείσα επιχείρηση. Η µορφή µιας επιχείρησης που θεωρείται σε
κάθε περίπτωση κατάλληλη εξαρτάται από το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
κυρίως από το µέγεθος της επένδυσης. Οι κυριότερες νοµικές µορφές επιχειρήσεων είναι οι
παρακάτω:

1.Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.)
Η Ανώνυµη Εταιρεία είναι ένα νοµικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό
χαρακτήρα µε κυριότερο πλεονέκτηµα, οι συµµετέχοντες σ αυτή (µέτοχοι) να ευθύνονται µόνο
µέχρι το ύψος της συµµετοχής τους.
Για την ίδρυση Ανώνυµης Εταιρίας, απαιτείται µετοχικό κεφάλαιο το οποίο δε µπορεί να είναι
µικρότερο των 60.000 € (σύµφωνα µε το Ν.2842/2000,. από 1/1/2002)
Για την ίδρυση ανώνυµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη ή κατά την
έκφραση του νόµου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές
(άρθρο 8, Κ.Ν. 2190/20). Η αναλογία συµµετοχής των ιδρυτών δεν ορίζεται.
Τα ιδρυτικά µέλη της ανώνυµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύµφωνα
µε το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.1329/83).
Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας επιτρέπεται µόνο κατόπιν δικαστικής
άδειας.
Το πρώτο βήµα για τη σύσταση µίας Α.Ε είναι η σύνταξη σχεδίου καταστατικού από ∆ικηγόρο, το
οποίο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως επωνυµία, έδρα, σκοπός, κεφάλαιο,
τύπος µετοχών κ.λ.π. Προαιρετικά, µπορεί η εταιρεία να καταφύγει στο οικείο επιµελητήριο για
την προέγκριση της επωνυµίας και του διακριτικού της τίτλου. Αφού καταβληθεί γραµµάτιο
προείσπραξης στο ∆ικηγορικό Σύλλογο για την παράσταση του ∆ικηγόρου (0,5% του Μετοχικού
κεφαλαίου + 75 € περίπου), γίνεται η σύνταξη και η υπογραφή του καταστατικού ενώπιον
συµβολαιογράφου.
Ακολούθως το καταστατικό υποβάλλεται στο οικείο επιµελητήριο (µαζί µε την προέγκριση εφόσον
υπάρχει) για τον τελικό έλεγχο της επωνυµίας και του διακριτικού της τίτλου. Το επιµελητήριο
εκδίδει βεβαίωση έγκρισης επωνυµίας και διακριτικού τίτλου, η οποία επισυνάπτεται στο
καταστατικό.
Στην αρµόδια ΦΑΕ ή ΦΑΒΕ γίνεται υποβολή δήλωσης καταβολής συγκέντρωσης κεφαλαίου
(ΦΣΚ), η οποία ανέρχεται στο 1% επί του συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου. Σε
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οποιαδήποτε ∆ΟΥ γίνεται πληρωµή παραβόλου δηµοσίου και ΤΑΠΕΤ το οποίο αφορά τη
µετέπειτα δηµοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο.
Στη συνέχεια υποβάλλεται το καταστατικό σε δύο αντίγραφα στην αρµόδια Νοµαρχία, ή Γ.Γ
Εµπορίου µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο δήλωσης ΦΣΚ παράβολα
δηµοσίου και ΤΑΠΕΤ) για τη λήψη της άδειας σύστασης και την εγγραφή στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών και για την ανακοίνωση για δηµοσίευση στο Φύλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
Εφόσον

η

Νοµαρχία

δεν

υποδείξει

τροποποιήσεις

στο

καταστατικό

της

εταιρείας,

πραγµατοποιείται η έναρξη των εργασιών στην αρµόδια ΦΑΕ/ΦΑΒΕ (υποβολή καταστατικού σε
δύο αντίγραφα µαζί µε την άδεια σύστασης και τα πλήρη στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε το ΑΦΜ τους) και προσκοµίζεται η βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος και ο
αριθµός φορολογικού µητρώου της εταιρείας. Κατόπιν γίνεται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
(λογιστικά βιβλία, µπλοκ σφραγισµένα αριθµηµένα, βιβλίο πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο µετόχων κ.λ.π).

1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυµης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
Το µεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της
Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται σε έγγραφα, τις µετοχές
Οι αυστηροί όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της
•

Η µακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών)

•

Η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων

•

Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία

Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

2. Ατοµική Επιχείρηση
Η µορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Κύριο πλεονέκτηµά της είναι η µεγάλη ευελιξία ως
προς τις επιχειρηµατικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή
των τεχνικών µεθόδων και, ως ένα βαθµό, στο µέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήµατα αυτά
είναι ουσιώδη, κυρίως για τις µικρές και µέσου µεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εµπορικές
επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι µεγάλης σηµασίας. Όταν
όµως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη µεγάλου µεγέθους, τότε η εταιρική
µορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.
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3.Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
3.1 Προϋποθέσεις Ίδρυσης
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 αξιογράφων, 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 απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των 6.000.000 δρχ., ενώ θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την
υπογραφή του Καταστατικού (άρθρο 4 παρ.1 του 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 Euro (6.133.500 δρχ). Για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες προβλέπεται η δυνατότητα
να συνεχίσουν να λειτουργούν µε 2.5% χαµηλότερο κεφάλαιο (δηλ. 17.550 Euro).
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α του Ν.3190/1955 που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.
279/1993, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µπορεί να συστήσει και ένα µόνο πρόσωπο ή
µία ήδη συνεστηµένη ΕΠΕ να µετατραπεί σε µονοπρόσωπη. Ωστόσο, η µονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι
άκυρη, αν ο εταίρος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι και µοναδικός εταίρος
σε άλλη µονοπρόσωπη ΕΠΕ, ή αν έχει συσταθεί από άλλη µονοπρόσωπη ΕΠΕ.

3.2 Βασικά Χαρακτηριστικά
Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “µερίδες συµµετοχής” κάθε µία εκ των οποίων αποτελείται από
εταιρικά µερίδια, από τα οποία το καθένα δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 30 ευρώ.
Συγκεκριµένοι όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της
Η ορισµένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο
ακυρότητας της εταιρείας)
•

Η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων

•

Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του µισού του όλου αριθµού των εταίρων,
που εκπροσωπούν πλέον του µισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου

Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή
διαχειριστών.
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4.Ετερόρρυθµη Εταιρεία
4.1 Προϋποθέσεις Ίδρυσης
Για την ίδρυση ετερόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη ή κατά την
έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού
Κώδικα).
Τα ιδρυτικά µέλη της ετερόρρυθµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους
(σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του
Ν.1329/83). Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται µόνο κατόπιν
δικαστικής άδειας.

4.2 Βασικά Χαρακτηριστικά
∆ιαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθµης εταιρείας σε δύο κατηγορίες: τους οµόρρυθµους
και τους ετερόρρυθµους. Η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων απέναντι στους πιστωτές
της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθµων εταίρων
είναι περιορισµένη και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία.
Η ετερόρρυθµη εταιρεία δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή
της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συµφωνητικό.
5.Οµόρρυθµη Εταιρεία
5.1 Προϋποθέσεις Ίδρυσης
Για την ίδρυση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη ή κατά την
έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού
Κώδικα).
Τα ιδρυτικά µέλη της οµόρρυθµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους
(σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του
Ν.1329/83). Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται µόνο κατόπιν
δικαστικής άδειας.

4.2 Βασικά Χαρακτηριστικά
Οι εταίροι της οµόρρυθµης εταιρείας ευθύνονται µε ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις
υποχρεώσεις της εταιρείας, µε αλληλέγγυα ευθύνη τους.
Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της
εταιρείας.
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Η οµόρρυθµη εταιρεία δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της,
αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συµφωνητικό.

6. Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Για τη σύσταση µίας Αστικής Εταιρείας µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα απαιτούνται:

9

Η Εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της εταιρείας (αποδεικνύεται από ύπαρξη
µισθωτηρίου συµβολαίου)

9

Η Κατάρτιση Καταστατικού το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτοδικείο

9

Φωτοτυπία του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης µε το οποίο:

9



εκλέγεται ο Πρόεδρος της Αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,



ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής.

∆ήλωση έναρξης και θεώρηση βιβλίων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (απαιτείται χαρτόσηµο 44,02
€) και ενηµερότητα εργοδοτικών εισφορών από το Ι.Κ.Α.)

7. Συνεταιρισµός
Συνεταιρισµός είναι το επιχειρηµατικό νοµικό πρόσωπο, ελεύθερης και προσωπικής συµµετοχής,
που ιδρύεται από τα µέλη του µε σύνταξη έγγραφου καταστατικού και έγκρισης του από την
εποπτεύουσα αρχή ή δηµοσίευση από την δικαστική αρχή και αποβλέπει στην αυτούσια
προαγωγή της οικιακής ή επαγγελµατικής οικονοµίας των µελών του. Η διαδικασία ίδρυσης ενός
συνεταιρισµού προϋποθέτει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Σύνταξη σχεδίου καταστατικού
2. Προέγκριση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου (προαιρετικά)
3. Καταβολή γραµµατίου προείσπραξης για παράσταση δικηγόρου
4. Σύνταξη και υπογραφή καταστατικού
5. Έλεγχος επωνυµίας και διακριτικού τίτλου
6. Υποβολή δήλωσης καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ)
7. Πληρωµή παραβόλου δηµοσίου και ΤΑΠΕΤ
8. Πληρωµή Ταµείου Νοµικών και Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων
9. Άδεια σύστασης και έγκριση καταστατικού
10. ∆ηµοσίευση Ανακοίνωσης Σύστασης στο ΦΕΚ ΑΕ / ΕΠΕ
11. Εγγραφή ως µέλος στο Επιµελητήριο
12. Έναρξη εργασιών (λογιστική)
13. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
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