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Σκοπός Παρουσίασης 
Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν 

για αυτούς που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

Να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
απαραίτητες ενέργειες τις οποίες πρέπει να 
ολοκληρώσετε για να συστήσετε μία νέα εταιρεία, είτε 
αυτή θα είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

Να προσφερθεί μία πλήρη και δομημένη ενημέρωση, η 
οποία θα ξεκινά από τις προϋποθέσεις και θα φτάνει 
μέχρι την πλήρη νομιμοποίηση της νέας εταιρείας 

Να μπορείτε να αξιολογήσετε τα θετικά και αρνητικά 
κάθε νομικής μορφής 

Να είστε σε θέση να παρέχετε συμβουλές σε 
επιχειρήσεις ή ιδιώτες 
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Τύποι Επιχειρήσεων 

A. Ατομική επιχείρηση 

B. Εταιρική επιχείρηση. Ανήκει σε δύο ή 
περισσότερα άτομα, τους εταίρους, που 
συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους,          
την εταιρική, που καθορίζεται ανάλογα          με 
το είδος της εταιρείας: 

1) Ομόρρυθμη Εταιρία 

2) Ετερόρρυθμη Εταιρία 

3) Ανώνυμη Εταιρία 

4) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
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Εννέα Βασικά Βήματα για την Ίδρυση Νέας 
Επιχείρησης (1/3) 

Παρόλα τα θετικά βήματα για την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης μιας νέας 
επιχείρησης, παραμένει μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία. 

 Η διαδικασία ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης απαιτεί ορισμένα στοιχειώδη 
βήματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. Ο χώρος εγκατάστασης 
• περιοχή, 

• μέγεθος σε τ.μ., 

• προσβάσιμότητα, 

• χώροι στάθμευσης κ.α.   

2. Επιλογή νομικής μορφής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) 
• Συνδρομή νομικού και οικονομικού συμβούλου 

3. Εγγραφή στο επιμελητήριο (Βιοτεχνικό, Εμπορικό-Βιομηχανικό, 
Επαγγελματικό). 

• Αναγγελία έναρξης, προεγγραφή, χρήση επωνυμίας, κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου 
4 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πως μια ιδέα γίνεται επιχείρηση    

Εννέα Βασικά Βήματα για την Ίδρυση Νέας 
Επιχείρησης (2/3) 

4. Εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, TΣΜΕΔΕ, TΣΑY, ΙΚΑ). 
Υποχρεωτική εγγραφή για όλα τα φυσικά πρόσωπα και                               
τα μέλη Νομικών Προσώπων. 

5. Τεχνική Άδεια Εγκατάστασης και Τεχνική Άδεια Λειτουργιάς  

6. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος () - Ειδική Άδεια Λειτουργιάς (–). Ειδική 
Άδεια για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως π.χ.: 
• Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, 

αεροσκάφη 

• Υδραυλικά, κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες 

• Κουρείς-κομμωτές, οπτικά είδη, μηχανουργεία, οδοντοτεχνίτες 

• Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών κέντρων 

• Τουριστικά, υπηρεσίες μεταφορών, περιπτώσεις λιανικού εμπορίου 

– Τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, χημικά, λιπάσματα, ιατρική, οπτικά 

– Με αντικείμενο σχετικό με τον άνθρωπο γενικότερα (κουρεία κ.λπ.), όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικά, τουρισμός 
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Εννέα Βασικά Βήματα για την Ίδρυση Νέας 
Επιχείρησης (3/3) 

7. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος – ΑΦΜ - θεώρηση βιβλίων και στοιχειών. 
Υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ τα εξής: 
• Έντυπο Μ5 "Δήλωση υπό ίδρυση Επιχείρησης" 

• Δήλωση διακοπής εργασιών ίδρυσης 

• Έντυπο Μ2 "Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών Φυσικού Προσώπου"  ή 
Έντυπο "Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου"  

• Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και τέλη χαρτοσήμου 

8. Πρόσληψη προσωπικού 
• Δήλωση και Κάρτα Πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο στον ΟΑΕΔ 

• Υποβάλλει Κατάστασης Προσωπικού και ωρών εργασίας στην Επιθεώρηση 
Εργασία 

• Δήλωση εργαζομένων στον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) 

9. Κατά περίπτωση ενέργειες 
• Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος - σήμα καταλληλότητας CΕ 

• Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικού σχεδιασμού ή πνευματικής 
ιδιοκτησίας 6 
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Ουσιαστικά Ζητήματα 
 Eίσαι κατάλληλος για επιχειρηματίας; 

• Έχεις τις ικανότητες, την ενεργητικότητα και την επιμονή που χρειάζεται για να 
βάλεις μπροστά μια επιχείρηση και να την κάνεις να προοδεύσει; 

• Έχεις ποτέ ζητήσει από τους δικούς σου να σου πουν την αντικειμενική τους 
γνώμη για το αν πραγματικά μπορείς να προχωρήσεις σε δικιά σου δουλειά; 

• Eίσαι προετοιμασμένος να δουλέψεις σκληρά και πολλές ώρες; 

• Eίναι η υγεία σου όσο χρειάζεται καλή για να αντέξει στις απαιτήσεις της δουλειάς 
σου; 

• Eίσαι ο τύπος που του αρέσει να αναλαμβάνει ευθύνες και κινδύνους; 

• Mπορείς να παίρνεις μόνος σου αποφάσεις; 

• Έχεις σκεφτεί ποτέ πού χωλαίνεις; Kαι αν ναι, θα ήσουν διατεθειμένος να 
συνεταιριστείς με κάποιον που έχει τις ικανότητες που σου λείπουν; 

• Θεωρείς τον εαυτό σου συνεργάσιμο άτομο; 

• Mπορείς να καθοδηγήσεις και να παρακινήσεις τους άλλους; 

• Mπορείς να τελειώσεις κάτι που αρχίζεις; 

• Έχεις τον αέρα του νικητή; 
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 Τι κεφάλαια θα χρειαστείς για 
• Kτίρια (αγορά, ενοικίαση, διαμόρφωση)  

• Mεταφορικά 

• Πρώτες ύλες  

• Kεφάλαιο κίνησης  

• Γενικά έξοδα  

• Θέρμανση, ηλεκτρισμός, καθαριότητα  

• Aμοιβές προσωπικού και επιχειρηματία  

• Tόκους  

• Διαφήμιση  

• Aσφάλιση της επιχείρησης 

Έρευνα αγοράς 
• Ποιοι και πόσοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες σου; 

• Αγοράζουν ήδη το προϊον ή την υπηρεσία που σκοπεύεις να πουλήσεις; 

• Πώς μπορείς να τους προσεγγίσεις; 

• Ποια είναι η τιμή που μπορείς να πουλήσεις το προϊόν σου; 

• Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σου; Mειονεκτήματα και πλεονεκτήματα αυτών 
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Που θα εγκαταστήσεις την επιχείρησή σου 
• Θα δουλέψεις από το σπίτι, το μαγαζί, το γραφείο, το εργαστήριο ή το εργοστάσιο; 

• Συνολική επιφάνεια χώρου εγκατάστασης και αν επαρκεί για μελλοντική επέκταση. 

• Διαθεσιμότητα ηλεκτρισμού, νερού, αποχέτευσης. 

• Απαιτούμενες ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. 

• Οικοδόμηση ή ενοικίαση; 

• Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων για φόρτωμα, ξεφόρτωμα κλπ. 

• Eντάσσεται ο χώρος σε ένα περιβάλλον σύμφωνο με την εικόνα που θέλεις να 
δώσεις στην επιχείρηση; 

Παραγωγή 
• Γνωρίζεις με σαφήνεια τα προϊόντα που επιθυμείς να παράγεις ή να δώσεις σε 

υπεργολαβία; 

• Έχεις μελετήσει την παραγωγική διαδικασία; 

• Έχεις καταγράψει όλα τα μέσα (π.χ. μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες κ.λ.π) 

• Oι δυνατότητες παραγωγής είναι σύμφωνες με τον προβλεπόμενο τζίρο και 
λαμβάνουν υπόψη τον εποχιακό χαρακτήρα της δραστηριότητας; 

• Ο όγκος της προβλεπόμενης παραγωγής υπολογίστηκε με ακρίβεια ή είναι 
αποτέλεσμα στατιστικών πληροφοριών; 
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Επιλογή προσωπικού 
• Γνωρίζεις τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησής; 

• Έχεις προσδιορίσει το προφίλ των ατόμων που θέλεις να προσλάβεις; 

• Έχεις διαμορφώσει ένα οργανόγραμμα της επιχείρησής; 

• Έχεις άτομα να προσλάβεις για να καλύψουν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης 
και τα δικά σου αδύνατα σημεία; 

• Γνωρίζεις τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις για την πρόσληψη 
προσωπικού; 

• Γνωρίζεις τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους; 

Τιμολόγηση 

Προώθηση πωλήσεων 

Ταμειακό πρόγραμμα 

Ανάληψη πρωτοβουλίας για την υλοποίηση του σχεδίου 
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Ατομική Επιχείρηση 

 Η πιο διαδεδομένη μορφή επιχείρησης. Ταύτιση 
επιχειρηματία – φυσικού προσώπου και 
επιχειρηματικής οικονομικής μονάδας 

+ Πλεονεκτήματα αναφορικά με την ευελιξία ως προς 
τις επιχειρηματικές αποφάσεις (είδος δραστηριότητας, 
επιλογή τεχνικών μεθόδων, μέγεθος παραγωγής) 

+ Τα πλεονεκτήματα είναι ουσιώδη, κυρίως για τις 
μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και 
εμπορικές επιχειρήσεις 

– 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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Ομόρρυθμη Εταιρεία  

 Προϋποθέσεις Ίδρυσης 
• Για την ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να 

συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη 

• Τα ιδρυτικά μέλη μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής 
εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας 

 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. 

• Η ΟΕ δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την 
κατάρτισή της. Αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 
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Ετερόρρυθμη Εταιρεία 
 Προϋποθέσεις Ίδρυσης (παρόμοιες με την ΟΕ) 

• Για την ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να 
συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη 

• Τα ιδρυτικά μέλη μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής 
εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας 

 Βασικά Χαρακτηριστικά  
• 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 του στην εταιρεία 

• Η ΕΕ δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την 
κατάρτισή της. Αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 
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     Διαδικασία Σύστασης ΟΕ & ΕΕ 
 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (παράβολο) 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
(έγγραφο σύστασης εταιρείας, καθορίζει βασικά θέματα όπως 
σχέσεις μετόχων, διοίκηση εταιρείας, διάρκεια ζωής της, διάλυσή 
της) 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (2 χαρτόσημα) 

 Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του 
κεφαλαίου) 

 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
(παράβολα 0,5% και 1% επί του κεφαλαίου) 

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΡΑΣ (δημοσίευση καταστατικού) 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (υποχρεωτικές αυτοτελείς και ανεξάρτητες 
ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια) 

 Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ (έναρξη εργασιών, θεώρηση βιβλίων και 
στοιχείων) 
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Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων 
Δικαιώματα εταίρων 

+ Δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας 

+ Δικαίωμα ψήφου ή αλλιώς λήψεως αποφάσεων 

+ Δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων 

+ Δικαίωμα παραιτήσεως από τη θέση του διαχειριστή 

+ Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης της εταιρείας 

+ Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας 

+ Απολήψεις έναντι κερδών 

+ Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν εκκαθαρίσεως 

Υποχρεώσεις εταίρων 
– Υποχρέωση καταβολής της εισφοράς 

– Υποχρέωση διαχειρίσεως και εκπροσώπησης της εταιρείας 

– Ευθύνη επιμέλειας 

– Υποχρέωση διαφυλάξεως των εταιρικών συμφερόντων 

– Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας 
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Βασικά Συμπεράσματα 

 Η µεγάλη έκταση της ευθύνης είναι το χαρακτηριστικό που                       
τονίζει ιδιαίτερα τον προσωπικό χαρακτήρα  

 Οι συμβαλλόμενοι µε την εταιρεία βασίζονται κυρίως στην εγγύηση που 
παρέχει η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων πέρα την εταιρική περιουσία 

 Δημιουργούνται από πρόσωπα τα οποία συνήθως συνδέονται µεταξύ τους µε 
στενούς προσωπικούς δεσµούς, συγγενικούς ή φιλικούς 

 Κάθε εταίρος αποβλέπει στην προσωπικότητα, την περιουσία και την 
αυτοπρόσωπη παρουσία (πολλές φορές και εργασία) των λοιπών συνεταίρων 

 Η εταιρική συµµετοχή περιλαµβάνει ένα µόνο, αδιαίρετο µερίδιο, του οποίου η 
µεταβίβαση (όταν επιτρέπεται) γίνεται πάντοτε «εις ολόκληρο» 

 Οι εισφορές των εταίρων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν χρήµα, όπως 
επίσης ακίνητα, κινητά, τη χρήση ή την επικαρπία πράγµατος, την προσωπική 
εργασία, την εµπορική πίστη και φήµη 
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Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
 Προϋποθέσεις Ίδρυσης 

• Κάθε ΕΠΕ είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής 
δεν είναι εμπορική επιχείρηση 

• Απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, 
όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, 
διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, 
χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία απαιτήσεων και 
αθλητικές δραστηριότητες 

• Για την ίδρυσής της απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον 4.500 € (από 18.000 €), όπου το μισό 
τουλάχιστον πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά 

• ΕΠΕ 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 
που τη συνέστησε είναι και μοναδικός εταίρος σε άλλη 
μονοπρόσωπη ΕΠΕ 
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Βασικά Χαρακτηριστικά ΕΠΕ  
 

• Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων 

• Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής” κάθε μία εκ των οποίων 
αποτελείται από εταιρικά μερίδια (ονομαστική αξία > 30 €) 

• Η εισφορά κάθε εταίρου µπορεί να περιλαµβάνει µόνο χρήµατα ή χρήµατα και 
είδη. Δεν επιτρέπεται η εισφορά να είναι µόνο σε είδος 

• Οι εισφορές σε είδος µπορεί να περιλαµβάνουν, ακίνητα, πλοία, µηχανήµατα, 
εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, Επίσης, µετοχές, οµόλογα, γραµµάτια εισπρακτέα 

• Η προσωπική εργασία των µελών της ΕΠΕ. δεν µπορεί να αποτελέσει 
αντικείµενο εισφοράς, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της 

• Όργανα της ΕΠΕ: Η Συνέλευση των Εταίρων (Τακτική - Έκτατη, Καταστατική), ο 
Διαχειριστής (ή οι Διαχειριστές) και ο Ελεγκτής (κατά περίπτωση του Νόµου) 

 Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία προσώπων και κεφαλαίου  

• Απαγορεύεται να διορισθούν διαχειριστές ή να είναι εταίροι δηµόσιοι υπάλληλοι 
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  Διαδικασία Σύστασης ΕΠΕ 
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (νομικό έγγραφο συστάσεως 

εταιρείας -  προδιαγράφει βασικά θέματα, όπως σχέσεις μετόχων, 
διοίκηση εταιρείας, διάρκεια ζωής και τη διάλυσή της) υπόδειγμα 

 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (παράβολο) 

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (γραμμάτιο προείσπραξης για την αμοιβή 
του δικηγόρου) 

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (αμοιβή συμβολαιογράφου) 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (δύο χαρτόσημα) 

 ΔΟΥ ΕΔΡΑΣ (φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, παράβολο δημοσίου και 
ΤΑΠΕΤ) 

 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
(εισφορές) 

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 Δ.Ο.Υ. έδρας (έναρξη εργασιών, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων) 
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Πλεονεκτήματα ΕΠΕ έναντι ΑΕ 
Η μορφή της ΕΠΕ επιλέγεται κυρίως όταν η δομή της εταιρίας είναι 

επιθυμητό να είναι απλούστερη από της ΑΕ 

Η ίδρυσή της είναι ελαστικότερη και πιο οικονομική από την ίδρυση 
ΑΕ, ενώ στοιχείο επιλογής της είναι και ο μικρότερος βαθμός 
αλλαγής των εταίρων 

Η ΕΠΕ μπορεί να προτιμηθεί από την ΑΕ επίσης, όταν ο τύπος   
της εταιρίας δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο στις σχέσεις που 
υπάρχουν με πελάτες, τράπεζες ή λοιπούς τρίτους 

 Στις συναλλαγές με ιδιώτες η ΕΠΕ μπορεί να είναι ένας επαρκής 
εταιρικός τύπος για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 

Η ΕΠΕ προσφέρει σχετικά μεγάλο περιθώριο επιλογών κατά την 
κατάστρωση του καταστατικού 

Η ΕΠΕ μπορεί να είναι ελκυστικότερη από την ΑΕ και λόγω του 
λιγότερο αυστηρού δικαίου που την διέπει, όπως π.χ. το γεγονός 
ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη ελεγκτών στην εταιρία 
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Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) 
 Προϋποθέσεις Ίδρυσης 

 Πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη χωρίς 
να ορίζεται η αναλογία συμμετοχής τους 

 Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συμμετοχή ανηλίκου 
στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν δικαστικής άδειας. 

 Κατώτερο όριο γενικώς για την ίδρυση Ανώνυμης 
Εταιρείας είναι τα 60.000 €. Ωστόσο, υπάρχουν 
περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο 
ποσό κεφαλαίου.  
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Βασικά Χαρακτηριστικά ΑΕ  
 Ο αμιγώς κεφαλαιουχικός χαρακτήρας της (βαρύνουσα σημασία έχει το 

κεφάλαιο ) 

 Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της 

 Η διαίρεση του κεφαλαίου της ΑΕ σε ίσα μερίδια (ονομαστικές ή ανώνυμες , 
κοινές ή προνομιούχες μετοχές) που μεταβιβάζονται δίχως να τροποποιείται 
το καταστατικό της 

 Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν ελευθερία στην επιλογή των εισφορών (χρήµα 
ή/και σε είδος) 

 Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τις εταιρικές υποχρεώσεις 

 Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) 

 Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία 

 Η ύπαρξη τριών οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές) 

 Οι αποφάσεις του ∆Σ λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

 Τα µέλη του ∆.Σ. ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε παράλειψή τους 
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 Αρµοδιότητες της Γ.Σ. 

1) Τροποποιήσεις καταστατικού, όπου υπάγεται και η αύξηση ή µείωση του 
εταιρικού κεφαλαίου. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι έγκυρες αν δεν 
απαγορεύονται από το ίδιο το καταστατικό 

2) Εκλογή µελών του ∆.Σ. και ελεγκτών 

3) Εγκρίσεις του ισολογισµού της εταιρίας 

4) ∆ιαθέσεις των ετήσιων κερδών 

5) Εκδόσεις δανείων µε οµολογίες 

6) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή 
διάλυση της εταιρίας 

7) ∆ιορισµό εκκαθαριστών 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των µετόχων υποχρεώνουν τόσο τα υπόλοιπα όργανα 
όσο και τα µέλη της, που δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα, αλλά 
διαφώνησαν κατά τη λήψη της απόφασης 
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Ελεγκτές 
 Διακρίνονται δύο κατηγορίες ελεγκτών: 

α) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι οποίοι ελέγχουν υποχρεωτικά τις ανώνυµες εταιρείες 
που συγκεντρώνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια: 

1) Σύνολο ενεργητικού ισολογισµού 1.500.000 ευρώ. 

2) Καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ. 

3) Απασχολούµενο προσωπικό 50 άτοµα. 

β) Οι απλοί Ελεγκτές, που πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και να 
έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό 
Επιµελητήριο της Ελλάδας. 

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, να 
παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, 
δικαιούµενοι να λάβουν γνώση ο καθένας ατοµικά οποιουδήποτε βιβλίου, 
λογαριασµού ή εγγράφου, ακόµα και των πρακτικών της Γ.Σ. και του ∆.Σ. 

 Υποχρεούνται, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το ∆.Σ., και σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου ή του καταστατικού ν' 
αναφέρουν σχετικά στη διοικητική αρχή, που έχει την εποπτεία. 
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 Διαδικασία Σύστασης ΑΕ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
Υπόδειγμα   

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (παράβολο) 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (γραμμάτιο 
προείσπραξης) 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (αμοιβή 
συμβολαιογράφου) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (2 χαρτόσημα δημοσίου) 

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ (Καταβολή ΦΣΚ)  

Δ.Ο.Υ. (παράβολο δημοσίου και ΤΑΠΕΤ) 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάθεση υπέρ της ΕΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή Γ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ (έναρξη εργασιών, θεώρηση 
βιβλίων και στοιχείων) 
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Συμπεράσματα (1/2) 
 Σε ορισµένες περιπτώσεις η νοµοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής 

νοµικού τύπου 

 Για το ποιος είναι ο καταλληλότερος νοµικός τύπος µια εταιρεία εξαρτάται από 
τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Οι εταιρείες µπορούν να 
καταταγούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

A. στις προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις οποίες προέχει το προσωπικό στοιχείο 

B. στις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε.) στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το 
κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί. Το προσωπικό στοιχείο στις εταιρείες αυτές 
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο και η επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε προσδιορίζεται 
από το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο 

C. στις µικτές εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που αποτελούν ενδιάµεσες µορφές µεταξύ 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών. Το προσωπικό στοιχείο συνυπάρχει µε το 
κεφαλαιουχικό 

 Σε γενικές γραµµές οι µεγάλες εταιρείες οι οποίες για να λειτουργήσουν είναι 
απαραίτητο να συγκεντρώσουν µεγάλα κεφάλαια και αποβλέπουν σε 
µακροχρόνια άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα προτιµήσουν 
τον τύπο της ΑΕ 
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Συμπεράσματα (2/2) 
 Δραστηριότητες που δεν απαιτούν µεγάλα κεφάλαια θα προτιµήσουν 

κάποιον από τους τύπους των προσωπικών ή των µικτών εταιρειών 

 Η επιχειρησιακή συγκρότηση µε µορφή ΑΕ παρέχει µεγαλύτερη 
ευχέρεια συγκεντρώσεως κεφαλαίων έναντι της προσωπικής 
επιχειρήσεως, ενώ υστερεί όσον αφορά στην ταχύτητα λήψεως 
αποφάσεων 

 Θα ήταν όµως δυνατό να αµφισβητηθεί αν ο βαθµός ταχύτητα λήψεως 
αποφάσεων είναι αποφασιστικό κριτήριο πλεονεκτικής θέσεως της 
προσωπικής επιχειρήσεως έναντι της ΑΕ µε τις σύγχρονες συνθήκες 
οικονοµικής προόδου και τεχνικής 

 Κριτήριο επιτυχίας δεν αποτελεί η ταχύτητα λήψεων αποφάσεως αλλά 
η ταχύτητα λήψεως σωστής αποφάσεως 

29 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Ευχαριστώ για την  
προσοχή σας! 
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