
Ίδπςζη Ανώνςμηρ Εηαιπείαρ 

Η Αλώλπκε εηαηξεία είλαη έλα λνκηθό πξόζσπν πνπ έρεη σο επί ην πιείζηνλ 

θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα κε θπξηόηεξν πιενλέθηεκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζ΄ απηή 

(κέηνρνη) λα επζύλνληαη κόλν κέρξη ην ύςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.  

Πποϋποθέζειρ Σύζηαζηρ ηηρ Ανώνςμηρ Εηαιπείαρ 

Οη πξνϋπνζέζεηο ζύζηαζεο ηεο Α.Ε. είλαη ε θαηάξηηζε θαηαζηαηηθνύ, ε θάιπςε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ζύζηαζεο 

ηεο Α.Ε. από ηε Δηνίθεζε θαζώο θαη ε ηήξεζε δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο.  

Καηαζηαηικό 

Τν θαηαζηαηηθό είλαη ην έγγξαθν ην νπνίν πεξηέρεη θαη΄αξράο ηε ζύκβαζε ηεο 

ζύζηαζεο ηεο Α.Ε. Επίζεο, ην θαηαζηαηηθό πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Ε. θαζώο επίζεο θαη ηηο ζπκβάζεηο αλάιεςεο ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ. Τα πξόζσπα πνπ ζπκβάιινληαη γηα ηελ ζύζηαζε ηεο Α.Ε. ιέγνληαη 

ηδξπηέο. Οη ηδξπηέο πξέπεη λα είλαη ελήιηθνη θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα δηελέξγεηαο 

εκπνξηθώλ πξάμεσλ. Επίζεο, ηδξπηέο Α.Ε. κπνξεί εθηόο από θπζηθά πξόζσπα λα 

είλαηθαη λνκηθά πξόζσπα. Οη ηδξπηέο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν. Δελ επεξεάδεη 

ηελ ζύζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Α.Ε. ην γεγνλόο ηεο κεηέπεηηα ζπγθέληξσζεο 

όισλ ησλ κεηνρώλ ζε έλα πξόζσπν.Τν θαηαζηαηηθό θαηαξηίδεηαη πάληνηε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν θαη θαηά ηε ζύληαμή ηνπ πξέπεη λα παξίζηαληαη νη 

ηδξπηέο ηεο Α.Ε. νη νπνίνη θαη ππνγξάθνπλ. Οη ηδξπηέο κπνξνύλ λα παξίζηαληαη θαη 

κε αληηπξόζσπν αξθεί λα ππάξρεη πιεξεμνπζηόηεηα κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν. 

Επίζεο, απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγόξνπ. Πεξηερόκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ Σην άξζξν 

2 ηνπ Ν.2190/20 αλαθέξεηαη ην ππνρξεσηηθό πεξηερόκελν ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  

Σπγθεθξηκέλα ην θαηαζηαηηθό πξέπεη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο:  

 Γηα ηελ επσλπκία θαη ην ζθνπό ηεο εηαηξείαο 

Η επσλπκία ιακβάλεηαη από ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

ζθνπόο ηεο εηαηξείαο εθηείλεηαη ζε πνιιά αληηθείκελα ε επσλπκία κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη από ηα θπξηώηεξα από απηά. Σηελ επσλπκία δύλαηαη λα πεξηέρεηαη θαη ην 

νλνκαηεπώλπκν θάπνηνπ ηδξπηνύ ή άιινπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ελώ πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη θαη νη ιέμεηο ¨Αλώλπκε εηαηξεία¨. Ο ζθνπόο ηεο Α.Ε. αθνξά ην 

αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηελ Α.Ε. Τν αληηθείκελν 

κπνξεί λα είλαη επξύ ή πνιιαπιό, δελ κπνξεί όκσο λα είλαη αόξηζην ή γεληθό (ι.ρ. 

εκπνξία γεληθά). Ο ζθνπόο ηεο Α.Ε. πξέπεη λα είλαη λόκηκνο θαη λα κελ αληηβαίλεη 

ζηα ρξεζηά ήζε. Πξνζζήθε λένπ αληηθεηκέλνπ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ.  

 Γηα ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο 

Ωο έδξα ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα νξίδεηαη έλαο δήκνο ή κηα θνηλόηεηα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. Αιιαγή ηεο έδξαο ηεο Α.Ε. (όρη θαη΄αλάγθε ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο 



αιιά θαη ηεο δηεύζπλζεο εγθαηάζηαζεο) πξνϋπνζέηεη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ.  

 Γηα ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο 

Η Α.Ε. πξέπεη λα έρεη νξηζκέλε δηάξθεηα κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ιύεηαη. Ο 

λόκνο δελ θαζνξίδεη αλώηαην ή θαηώηαην όξην δηάξθεηαο αιιά πξέπεη λα ππάξρεη 

νπσζδήπνηε εκεξνκελία ιήμεο. Η δηάξθεηα ηεο Α.Ε. παξαηείλεηαη κε απόθαζε ηεο 

Γ.Σ. πνπ πξέπεη λα ιεθζεί πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο θαη λα ιεθζεί κε απμεκέλε 

απαξηία θαη πιεηνςεθία.  

 Γηα ην ύςνο θαη ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

Τν Μ.Κ. αλαγξάθεηαη πάληνηε ζε ρξήκα αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εηζθνξέο 

ησλ κεηόρσλ ζπλίζηαληαη ζε είδνο. Τν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ηζνύηαη κε ην 

ειάρηζην όξην ηνπ Μ.Κ. Α.Ε. (ζήκεξα 60.000 Eπξώ.) πξέπεη λα θαηαβιεζεί είηε ζε 

κεηξεηά είηε ζε είδνο κε ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

 Γηα ην είδνο ησλ κεηνρώλ, θαζώο θαη γηα ηνλ αξηζκό, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη 

ηελ έθδνζή ηνπο 

Οη κεηνρέο ηεο Α.Ε. κπνξεί λα είλαη αλώλπκεο ή νλνκαζηηθέο αλάινγα κε ην ηη 

επηζπκνύλ νη ηδξπηέο. Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη από νξηζκέλνπο λόκνπο 

θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθό κε βάζε είηε ην αληηθείκελν ηεο Α.Ε. είηε ηελ δηάξζξσζε 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο (ιρ. επέλδπζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε αζηηθά αθίλεηα) νη κεηνρέο 

λα είλαη νλνκαζηηθέο. Η νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε 

ησλ 0,30 Επξώ. θαη κεγαιύηεξε ησλ 100 Επξώ.  

 Γηα ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ θάζε θαηεγνξίαο εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

θαηεγνξίεο κεηνρώλ 

Οη κεηνρέο κπνξεί λα είλαη θνηλέο ή πξνλνκηνύρεο κε δηθαίσκα ή ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ.  

 Γηα ηε κεηαηξνπή νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ζε αλώλπκεο ή αλσλύκσλ ζε 

νλνκαζηηθέο. 

Τν θαηαζηαηηθό κπνξεί λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεύεη ηε κεηαηξνπή νλνκαζηηθώλ 

κεηνρώλ ζε αλώλπκεο ή αλσλύκσλ κεηνρώλ ζε νλνκαζηηθέο.  

 Γηα ηε ζύγθιεζε, ηε ζπγθξόηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Τα ζέκαηα ηνπ Δ.Σ. θαζνξίδνληαη από ηα άξζξα 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 ηνπ 

Ν.2190/20. Πεξηιεπηηθά ζην θαηαζηαηηθό πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπ Δ.Σ. (θαηώηεξνο θαη αλώηεξνο,) ν ρξόλνο ζεηείαο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ εμαεηία. Επίζεο ηα κέιε ηνπ Δ.Σ. είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη 

ειεύζεξα αλαθιεηά. Τν Δ.Σ. επηηξέπεηαη εθόζνλ νξίδεηαη από ην θαηαζηαηηθό λα 

ζπλεδξηάδεη θαη ζε ηόπν εθηόο ηεο έδξαο ζηελ εκεδαπή.  



 Γηα ηε ζύγθιεζε, ηε ζπγθξόηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ 

Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ. 

Τα ζέκαηα απηά θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 ,26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 

31 , 32 , 33 , 34 , 35γ ηνπ Ν.2190/20 . Πιένλ ησλ ππνρξεσηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ απηώλ ην θαηαζηαηηθό κπνξεί λα θαζνξίδεη θαη άιια πξόζσπα (εθηόο ηνπ 

ηακείνπ ηεο εηαηξείαο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ, θαη ησλ ηξαπεδώλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ειιάδα) ζηα νπνία κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ νη κεηνρέο 

πξνθεηκέλνπ νη θάηνρνη ηνπο λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ζπλειεύζεηο. Επίζεο ην 

θαηαζηαηηθό κπνξεί λα θαζνξίδεη θαη άιια ζέκαηα (πιελ ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 

29 παξ. 3 ) γηα ηα νπνία πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απόθαζε απαηηείηαη απμεκέλε 

απαξηία, θαη ζέκαηα (πιελ ησλ θαζνξηδνκέλσλ από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 31 ) γηα ηα 

νπνία πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απόθαζε απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία.  

 Γηα ηνπο ειεγθηέο  

Σρεηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40ε . 

 Γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ 

Σρεηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 

17 .  

 Γηα ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηε δηάζεζε ησλ θεξδώλ. 

Σρεηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46α .  

 Γηα ηε ιύζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. 

Σρεηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 , 48 , 49 .  

Επίζεο ππνρξεσηηθά ην θαηαζηαηηθό πξέπεη λα αλαθέξεη,  

 Τα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ππέγξαςαλ ην 

θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ νπνίσλ έρεη 

ππνγξαθεί ην θαηαζηαηηθό απηό.  

Η πξνϋπόζεζε απηή είλαη απηνλόεηε κε κόλν ην γεγνλόο ηνπ όηη ην θαηαζηαηηθό ηεο 

Α.Ε. ζπληάζζεηαη από ζπκβνιαηνγξάθν θαη ζπλεπώο επηβάιιεηαη ε αλαγξαθή όισλ 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Αλ κεηαμύ ησλ ηδξπηώλ ππάξρεη θαη λνκηθό 

πξόζσπν ην θαηαζηαηηθό πεξηέρεη θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζώπσλ ηεο.  

 Τν ζπλνιηθό πνζό, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, όισλ ησλ δαπαλώλ πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη βαξύλνπλ απηή. 

Τέηνηεο δαπάλεο είλαη νη ακνηβέο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ηνπ δηθεγόξνπ, ν Φόξνο 

Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ, ηα ηέιε δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην ΦΕΚ θαη ζε 

πεξίπησζε εηζθνξάο ζε είδνο αθηλήησλ ν θόξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ.  



Διαηάξειρ Καηαζηαηικών 

Εθηόο από ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνύλ ζην ππνρξεσηηθό πεξηερόκελν ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη πξνθύπηνπλ από ην άξζξν 2 ηνπ Ν.2190/20 ζην θαηαζηαηηθό 

κπνξεί λα πεηξιεθζνύλ θαη δηαηάμεηο, πξναηξεηηθνύ ραξαθηήξα πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Ε.  

Τέηνηνπ είδνπο δηαηάμεηο πνπ ηίζεληαη ζε θαηαζηαηηθά είλαη,  

 Ο νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ πξώηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κέρξη ηελ πξώηε 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ρσξίο όκσο λα γίλεηαη ζπγρξόλσο θαη ζπγθξόηεζε 

ζε ζώκα δειαδή λα θαζνξίδεηαη ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ν Δ/λσλ 

Σύκβνπινο θιπ. Τειεπηαία όκσο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε Δηνίθεζε δέρεηαη 

θαηαζηαηηθά κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ην Δ.Σ. κε ηαπηόρξνλε ζπγθξόηεζή ηνπ 

ζε Σώκα. 

 Ο νξηζκόο ησλ ειεγθηώλ ηεο πξώηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. 

 Η παξνρή δηθαηώκαηνο ζηα κέιε ηνπ Δ.Σ. λα αζθνύλ κε νπνηαδήπνηε 

ηδηόηεηα, δξαζηεξηόηεηα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηνλ ζθνπό ηεο Α.Ε. θαη 

ζπλεπώο αληαγσληζηηθή, κέρξη ηελ ζύγθιεζε ηεο πξώηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ηειηθά αλ ζα παξαρσξήζεη ηειηθά ζηα κέιε ηνπ 

Δ.Σ. ην δηθαίσκα απηό. 

 Η παξνρή δηθαηώκαηνο ζην Δ.Σ. ή ζηελ Γ.Σ. ηεο αύμεζεο ηνπ Μ.Κ. ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2190/20 .  

 Η δπλαηόηεηα εθινγήο από ην Δ.Σ. πξνζσξηλνύ κέινπο κέρξη ηελ πξνζερή 

Γ.Σ. ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή άιινπ ιόγνπ απνρώξεζεο κέινπο 

ηνπ Δ.Σ. Η δπλαηόηεηα απηή ππάξρεη εθόζνλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία. 

 Η αλάζεζε εθπξνζώπεζεο ηεο Α.Ε. είηε γεληθά είηε γηα νξηζκέλεο πξάμεηο ζε 

έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ Δ.Σ. ή ζε άιια πξόζσπα.  

 


