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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ  

ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 
 
 
 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) 

 
 

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης 
 

Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν 
τουλάχιστον δύο μέρη που 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.  

 
 
• Βασικά Χαρακτηριστικά 

  
- Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την 

κατάρτισή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.  
- Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία 

τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας με την ίδια ευθύνη.  
- Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν 

υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.  
 
 

• Διαδικασία Σύστασης 
 

- Βήμα 1ο: Προέγκριση Επωνυμίας 
 

Εφόσον έχετε επιλέξει επωνυμία και διακριτικό τίτλο για τη νέα εταιρεία, και 
εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, πρέπει να επισκεφτείτε το οικείο 
Επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός 
τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ομόρρυθμη Εταιρεία και είναι σύμφωνη με 
τις απαιτήσεις του νόμου. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι 
αποδεκτός, θα σας δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας.  

 
- Βήμα 2ο: Σύνταξη Καταστατικού –  Ιδιωτικού Συμφωνητικού  

 
Στη συνέχεια πρέπει να συντάξετε το ιδιωτικό συμφωνητικό - καταστατικό της 

εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά 
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επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των 
εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στη διάρκεια ζωής της 
αλλά και στη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους και 
δεν χρειάζεται να συνταχθεί ή να υπογραφεί από συμβολαιογράφο.  
 

- Βήμα 3ο: Έλεγχος Επωνυμίας 
 

Το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Ο.Ε. προσκομίζεται στο οικείο 
Επιμελητήριο σε δύο αντίγραφα (άρθρο 7 του Ν.2081/92), το οποίο εφόσον ελέγξει 
την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του 
δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου. 
  

- Βήμα 4ο: Δ.Ο.Υ. έδρας 
 

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 
καταβάλετε στην αντίστοιχη ΔΟΥ το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο 
οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, 
Ν.1676/86). Η ΔΟΥ θα θεωρήσει το καταστατικό σας και θα σας επιστραφεί επίσης 
το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. 
  

- Βήμα 5ο: Ταμείο Νομικών 
 
Στη συνέχεια πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών, όπου 

καταβάλετε ποσό 0,5% επί του εταιρικού κεφαλαίου.  
  

- Βήμα 6ο: Πρωτοδικείο Έδρας 
 

Στο Πρωτοδικείο Έδρας καταθέτετε δύο αντίγραφα του θεωρημένου 
καταστατικού από το Επιμελητήριο, από τη Δ.Ο.Υ. κατά την καταβολή του ΦΣΚ και 
από το Ταμείο Νομικών για δημοσίευση. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη 
ίδρυσης-σύστασης της Ο.Ε.  
  

- Βήμα 7ο: Επιμελητήριο 
 

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, η εταιρεία πρέπει να εγγραφεί 
στο οικείο Επιμελητήριο προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
  

- Βήμα 8ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας 
 

Τέλος, δηλώνετε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ έδρας και πραγματοποιείτε τις 
απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. 

http://www.gge.gr/09diadsystasis/Documents/Nomoi/N_2081.doc
http://www.gge.gr/09diadsystasis/Documents/Nomoi/N_1676_86.doc
http://www.gge.gr/09diadsystasis/Documents/Nomoi/N_1676_86.doc
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 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) 
 
 

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης 
 

Για την ίδρυση μιας ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν 
τουλάχιστον δύο μέρη που 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. 

 
 

• Βασικά Χαρακτηριστικά  

- Υφίσταται διαίρεση 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 τους στην 
εταιρεία.  

- Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την 
κατάρτισή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.  
 
 

• Διαδικασία Σύστασης (ακριβώς ίδια με αυτήν της Ο.Ε.) 
 

- Βήμα 1ο: Προέγκριση Επωνυμίας  
- Βήμα 2ο: Σύνταξη Καταστατικού – Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
- Βήμα 3ο: Έλεγχος Επωνυμίας 
- Βήμα 4ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας 
- Βήμα 5ο: Ταμείο Νομικών 
- Βήμα 6ο: Πρωτοδικείο Έδρας 
- Βήμα 7ο: Επιμελητήριο 
- Βήμα 8ο: Δ.Ο.Υ Έδρας 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 
 
 

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης 
 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σύμφωνα είναι εμπορική, έστω και αν ο 
σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση 
ορισμένων δραστηριοτήτων (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: άρθρο 3 του Ν.3190/1955). 

Για την ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται μετοχικό 
κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του 
Καταστατικού. Το μισό τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι 
καταβεβλημένο σε μετρητά. Περιορισμός ως προς το ύψος του κεφαλαίου δεν 
υπάρχει.  

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο 
ή μία ήδη ιδρυμένη ΕΠΕ να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη (άρθρο 43α του 
Ν.3190/1955). 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.  

 
 
• Βασικά Χαρακτηριστικά  

 
- Η διαίρεση του κεφαλαίου σε «μερίδες συμμετοχής», κάθε μία εκ των οποίων 

αποτελείται από εταιρικά μερίδια.  
- 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, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του 

διαχειριστή ή διαχειριστών.  
 
 

• Διαδικασία Σύστασης 
 

- Βήμα 1ο: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού 
 

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη 
σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το 
νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα 
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βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, 
σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. 

 
- Βήμα 2ο: Προέγκριση Επωνυμίας 
Εφόσον έχετε επιλέξει επωνυμία και διακριτικό τίτλο για τη νέα εταιρεία, και 

εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, πρέπει να επισκεφτείτε το οικείο 
Επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός 
τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ε.Π.Ε. και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του νόμου. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα 
σας δοθεί βεβαίωση ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για 
2 μήνες.  

 
- Βήμα 3ο: Δικηγορικός Σύλλογος 

 
Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσετε στην υπογραφή του καταστατικού ενώπιον 

συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλετε στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο 
προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην 
υπογραφή του καταστατικού. Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του 
καταστατικού Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο ( άρθρο 42, Ν.Δ. 3026/54). 
 

- Βήμα 4ο: Συμβολαιογράφος 
 

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ε.Π.Ε., 
ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 6 παρ.1 Ν. 3190/1955).  

Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομίσετε το Σχέδιο Καταστατικού, τα ΑΦΜ 
των μετόχων και τις ταυτότητές τους και το γραμμάτιο προείσπραξης από το 
Δικηγορικό Σύλλογο.  

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Π.Ε. και το δικηγόρο ο 
οποίος παρίσταται. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι 
αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από 
άλλα πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν 
μεταξύ των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω 
των αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει 
καταστατικών διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να 
παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. 
 

- Βήμα 5ο: Επιμελητήριο  
 

Το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Ε.Π.Ε. προσκομίζεται σε δύο 
αντίγραφα στο οικείο Επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης 
επωνυμίας (αν έχετε πάρει από το Επιμελητήριο τέτοιον αριθμό), δύο χαρτόσημα και 
μία αίτηση. 

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 
καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού 
τίτλου.  
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- Βήμα 6ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας 
 

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 
καταβάλετε στην ΔΟΥ έδρας το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος 
ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, θα πληρώσετε 
παράβολο δημοσίου και ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση 
της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δύο αντίγραφα του 
καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το 
Επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.  

Το καταστατικό σας θα θεωρηθεί και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο 
καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.  
 

- Βήμα 7ο: Ταμείο Νομικών   

Στη συνέχεια πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών, όπου 
καταβάλλεται ποσό 0,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου.  

- Βήμα 8ο: Πρωτοδικείο 

Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να 
το καταθέσετε στο Πρωτοδικείο έδρας για την έγκριση της σύστασής της. Τα 
έγγραφα που θα καταθέσετε είναι: 

• 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. 
Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της 

εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. 

- Βήμα 9ο: Εθνικό Τυπογραφείο 

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρείας, 
αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο την ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρείας 
προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

- Βήμα 10ο: Επιμελητήριο 

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

 
- Βήμα 11ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας 
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Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η 
απόφαση σύστασης της εταιρείας, πρέπει να κάνετε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ έδρας 
και να προχωρήσετε στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. 
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 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
 
 

• Διαδικασία Σύστασης 
 
- Βήμα 1ο: Να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η ύπαρξη 
επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας 
ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. 
 
- Βήμα 2ο: Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε 
(ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να 
ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ ή στο ΤΕΒΕ). 
 
- Βήμα 3ο: Να πάρετε από το οικείο Επιμελητήριο «Βεβαίωση για το δικαίωμα 
χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου», που προτίθεστε να 
χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. 
 
- Βήμα 4ο: Να πάρετε «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η 
επιχείρησή σας. 
 
- Βήμα 5ο: Να εγγραφείτε στο οικείο Επιμελητήριο (από το οποίο έχει εκδοθεί η - 
κατά το βήμα 3 - βεβαίωση), γιατί η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι 
υποχρεωτική και πρέπει να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή 
διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών» (το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για 
τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας). 
 
- Βήμα 6ο: Να θεωρήσετε Βιβλία και Στοιχεία του ΚΒΣ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας. 
 
- Βήμα 7ο: Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας» που απαιτείται για περιπτώσεις άσκησης 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από την επιχείρησή σας. 

 
Δικαιολογητικά που χρειάζονται: 

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του 
οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης. 
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία). 
3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε φωτοτυπία). 
4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που απαιτείται να εκδοθεί για άσκηση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 
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5. Η Υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει και την Υποβολή των 
εξής δικαιολογητικών: ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού ύπαρξης επαγγελματικής 
εγκατάστασης, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ.  
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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Α.Ε.) 
 
 

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης 
 

Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο 
μέρη ή (κατά την έκφραση του άρθρου 8, Κ.Ν. 2190/20) το κεφάλαιο αυτής πρέπει να 
αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές. 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. 

Υπάρχει ένα κατώτερο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας 
(άρθρο 8, παρ. 2, Κ.Ν. 2190/20), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί 
πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου, π.χ. οι προερχόμενες από συγχώνευση ή 
μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Ν. 2166/93 ανώνυμες 
εταιρείες. Σύμφωνα με το Ν.2842/2000, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την 
ίδρυση Α.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα 60.000 ευρώ, ενώ για τις ήδη υπάρχουσες 
εταιρείες προβλέπεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν με 2.5% 
χαμηλότερο κεφάλαιο (δηλ. 58.500 ευρώ). 

 
 
• Βασικά Χαρακτηριστικά  

 
- 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, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
 

• Διαδικασία Σύστασης 
 

- Βήμα 1ο: Σύνταξη σχεδίου καταστατικού 
 

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του 
Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό 
έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά 
θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε 
θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. 

 
- Βήμα 2ο: Προέγκριση Επωνυμίας 
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Εφόσον έχετε επιλέξει επωνυμία και διακριτικό τίτλο για τη νέα εταιρεία, και 

εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, πρέπει να επισκεφτείτε το οικείο 
Επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός 
τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ε.Π.Ε. και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του νόμου. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα 
σας δοθεί βεβαίωση ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για 
2 μήνες.  

 (Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι 
χρήσιμο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, για να 
βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία που επιλέξατε είναι δεκτή και να μην χρειαστεί να κάνετε 
αλλαγές στο καταστατικό.) 

  
- Βήμα 3ο: Δικηγορικός Σύλλογος 

 
Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσετε στην υπογραφή του καταστατικού ενώπιον 

συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλετε στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο 
προείσπραξης για τον δικηγόρο, ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή του 
καταστατικού. Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού 
Ανώνυμης Εταιρείας είναι υποχρεωτική από το νόμο. 
  

- Βήμα 4ο: Συμβολαιογράφος 
 

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ανώνυμης 
Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου. Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομίσετε 
το Σχέδιο Καταστατικού, τα ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές τους και το 
γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο. Στην περίπτωση όπου 
κάποιος/οι από τους ιδρυτές της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες, πρέπει να 
προσκομίσετε και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας και 
το δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι 
ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να 
αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα 
(συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των 
συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των 
αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει καταστατικών 
διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του 
συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. 

  
- Βήμα 5ο: Επιμελητήριο 

 
Το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Α.Ε. προσκομίζεται σε δύο 

αντίγραφα στο οικείο επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας 
(αν έχετε πάρει από το επιμελητήριο τέτοιον αριθμό), 2 χαρτόσημα δημοσίου και μία 
αίτηση. 
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Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 
καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού 
τίτλου. 

  
- Βήμα 6ο: ΦΑΕΕ/ ΦΑΒΕ (καταβολή ΦΣΚ) 

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

καταβάλετε στην οικεία ΦΑΕΕ / ΦΑΒΕ το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο 
οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου. Για την καταβολή 
του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δύο αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων 
το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το επιμελητήριο), επιταγή με το 
προδιαγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.  

Θα θεωρηθεί το καταστατικό σας και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο 
καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. 

  
- Βήμα 7ο: Δ.Ο.Υ. (οποιαδήποτε) 

 
Σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. θα πληρώσετε παράβολο δημοσίου και εισφορά υπέρ 

ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση της ανακοίνωσης της 
εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

  
- Βήμα 8ο: Εθνική Τράπεζα  

 
Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) θα καταθέσετε ποσό ύψους ένα τοις χιλίοις 

(0,001) επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού) στον 
Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού,  Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας No 
040/546191-03.  

  
- Βήμα 9ο: Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου 

 
Το επόμενο βήμα είναι να καταθέσετε στην αρμόδια αρχή το καταστατικό της 

εταιρείας για την έγκριση της σύστασής της. Η αρμόδια αρχή είναι: 
 Η Νομαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας για όλες 

περιπτώσεις εκτός από αυτές που διαφαίνονται στην επόμενη παράγραφο.  
 Η Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή, εάν ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

α. Πιστωτικά Ιδρύματα και Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν 
την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος ή Τρίτη Χώρα. 

β. Ανώνυμες εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην Κύρια και 
Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

γ. Ανώνυμες εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ανώνυμες Εταιρείες 
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

δ. Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.) και Ανώνυμες 
Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ). 
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ε. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης 
Περιουσίας και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. 

στ. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Ποδοσφαιρικές Α.Ε. και Καλαθοσφαιρικές 
Α.Ε.). 

ζ. Ανώνυμες Εταιρείες που σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εποπτεύονται από τη 
Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως και είναι οι εξής: 

 Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.  
 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.  
 Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.  
 Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών  
 Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία  
 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία  
 Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμος Εταιρεία  
 Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία  

(Οι προαναφερόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και τα Ανταλλακτήρια, οι 
Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί, οι Εταιρείες Εξαγωγών, οι Εταιρείες Αποθετηρίων τίτλων 
και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες διέπονται από διαφορετικό καθεστώς, για το οποίο 
μπορείτε να πληροφορηθείτε από τη σχετική νομοθεσία ή επικοινωνία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες) 

 
Στην αρμόδια αρχή πρέπει να καταθέσετε τα ακόλουθα: 

• Δύο αντίγραφα του καταστατικού, το ένα θεωρημένο από το οικείο 
επιμελητήριο για την επωνυμία,  

• Δήλωση του ΦΣΚ,  
• Παράβολο και ΤΑΠΕΤ,  
• Παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας, 
• Σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρίας εις τριπλούν (δεν 

είναι υποχρεωτικό), και  
• Αίτηση.  

 
Κατά την εξέταση του καταστατικού, είναι πιθανόν να σας ζητηθούν ορισμένες 

τροποποιήσεις από την αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, οι τροποποιήσεις 
γίνονται από το συμβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι από τους ιδρυτές της 
εταιρείας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρχική 
συμβολαιογραφική πράξη. Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή της επωνυμίας και 
διακριτικού τίτλου, θα πρέπει πρώτα να ξαναπεράσετε από το οικείο επιμελητήριο για 
έλεγχο της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και στη συνέχεια να γίνει η 
τροποποιητική πράξη από το συμβολαιογράφο. 

Την τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα την προσκομίσετε στην αρμόδια 
αρχή.  

Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της 
εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών (ΜΑΕ). 

  
- Βήμα 10ο: Εθνικό Τυπογραφείο 
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Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρείας, 
αποστέλλει ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο περί της συστάσεως της εταιρείας 
προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
- Βήμα 11ο: Επιμελητήριο 

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

στο οικείο επιμελητήριο.  
Για την εγγραφή πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε 

να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους Επιμελητήρια.  
  
- Βήμα 12ο: ΦΑΕΕ/ ΦΑΒΕ 

 
Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η 

απόφαση σύστασης της εταιρείας, πρέπει να κάνετε έναρξη εργασιών στην 
ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ. 

Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση 
βιβλίων και στοιχείων. 

  
Εφόσον οι διαδικασίες σύστασης της Α.Ε. έχουν ολοκληρωθεί, και πριν αρχίσει 

να λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία, χρειάζεται να γίνει η συγκρότηση του πρώτου 
διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε σώμα.   

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, μέσα στο πρώτο δίμηνο από 
τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 
συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την 
πιστοποίηση καταβολής ή μη του από του καταστατικού οριζόμενου αρχικού 
μετοχικού κεφαλαίου.  
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