
 
 

 Ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση ΑΕ µετά τον ν. 3604/20071 
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Συνεργάτης της «ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Εταιρία ∆ικηγόρων» 
 
 
Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΑΕ2 Υποθετικές ηµεροµηνίες Τσεκάρετε 

µε  ν 
1. Υπόδειξη στα ενδιαφερόµενα µέρη των βασικών θεµάτων του Καταστατικού της εταιρίας που απαιτούν 

κοινή κατανόηση και συµφωνία από όλους τους µελλοντικούς µετόχους.3,4 
1 Οκτωβρίου  

2. Σύνταξη του σχεδίου του καταστατικού από τον ∆ικηγόρο.  4 Οκτωβρίου  
3. Προέλεγχος στο αρµόδιο επιµελητήριο του δικαιώµατος χρήσης της επιλεγείσας επωνυµίας και 

διακριτικού τίτλου µε κριτήριο το δηλωθέντα σκοπό αυτής  - Λήψη σχετικής βεβαίωσης προέγκρισης.5 
5 Οκτωβρίου  

                                                 
1 Το παρόν check list στηρίζεται στο check list που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος αρ. 30 του Συνηγόρου και ανέλυε την διαδικασία ίδρυσης ΑΕ πριν την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 
2190/1920 µε τον ν. 3604/2007. Με το παρόν γίνεται µια πρώτη προσπάθεια να αποτυπωθούν οι νέες ρυθµίσεις του κ.ν. 2190//1920 µετά την τροποποίηση του από τον ν. 3604/2007. Με 
πλάγια γράµµατα αποτυπώνονται οι αλλαγές µε το νέο νόµο.  Όπως συνήθως συµβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κρίσιµη για την εφαρµογή του νόµου θα είναι βέβαια και η διοικητική 
πρακτική η οποία για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί και να αποτυπωθεί ακόµη. Περαιτέρω ας σηµειωθεί πως το παρόν δεν λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις του ν. 
3419/2005 για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο η έναρξη λειτουργίας του οποίου έχει µετατεθεί για την 1.1.2008 και είναι πολύ πιθανό να µετατεθεί ξανά.  
2 Το παρόν check list αφορά ανώνυµες εταιρίες µε µετοχικό κεφάλαιο µέχρι 3.000.000 Ευρώ µε εξαίρεση τις αθλητικές ανώνυµες εταιρίες. Όπως προκύπτει από τη νέα παράγραφο 2α του 
άρθρου 4 του ν.2190/1920  η διοικητική εποπτεία σε σχέση µε εταιρίες µε µετοχικό κεφάλαιο ανώτερο του ως άνω ποσού αλλά και τις εταιρίες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β (τράπεζες, 
ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρείες, εισηγµένες κτλ.)  παραµένει αµετάβλητη και ασφαλώς πιο εκτεταµένη.  
3 Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη του άρθρου  1 παρ. 3 του ν. 2190/1920 είναι πλέον δυνατή πλέον η ίδρυση µονοπρόσωπης ανώνυµης εταιρίας. Υπενθυµίζουµε ότι µέχρι το ν. 3604/2007 αν και 
ήταν δυνατόν η ανώνυµη εταιρία να καταστεί µονοπρόσωπη σε οποιοδήποτε στάδιο µετά την ίδρυσή της µε τη συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα µόνο πρόσωπο δεν ήταν δυνατόν να 
συσταθεί ως τέτοια. 
4 Προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας, σκόπιµο είναι να υποδεικνύεται εγκαίρως στα ενδιαφερόµενα µέρη ότι η καταρχήν απόφασή τους να συστήσουν εταιρία πρέπει να 
συνοδεύεται και από τη συµφωνία τους επί των ακόλουθων, τουλάχιστον, ειδικότερων βασικών θεµάτων: 
Σκοπός, µετοχικό κεφάλαιο, αριθµός και τύπος µετοχών και ποσοστά συµµετοχής ιδρυτών στο µετ. κεφάλαιο, επωνυµία και διακριτικός τίτλος (δ.τ.), έδρα, διάρκεια, τρόπος λήψης 
αποφάσεων από τη ΓΣ των µετόχων επί ειδικών θεµάτων, τυχόν περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών, διαχείριση και εκπροσώπηση, διάρκεια 1ης εταιρικής χρήσης. Σηµειώνουµε πως 
σύµφωνα µε το νέο άρθρο 2 παρ. 1α του κ.ν. 2190/1920 το καταστατικό της ανώνυµης εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν αναφέρονται στα θέµατα της παρ. 1 
του κ.ν. 2190/1920 εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόµου εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση  από αυτές. Ασφαλώς και µε το προισχύσαν δίκαιο δεν 
ήταν υποχρεωτικό να περιέχεται στο καταστατικό επανάληψη διατάξεων του νόµου. Τούτο, όµως, όπως παρατηρεί και η αιτιολογική έκθεση του νόµου, δεν ακολουθούνταν πάντοτε από 
τη ∆ιοίκηση µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί σκόπιµο να ορισθεί ειδικά.  
5 Σύµφωνα µε το άρθρο 5α του Ν. 1089/1980 (όπως τροποποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 1 του Ν 2941/2001), ο εν λόγω υποχρεωτικός προέλεγχος διενεργείται στο επιµελητήριο που 
κρίνεται αρµόδιο ανάλογα µε το σκοπό τής (µέλλουσας να ιδρυθεί) εταιρίας και την έδρα αυτής (όσον αφορά την κατά τόπο αρµοδιότητα αυτού), και στο οποίο εν τέλει θα εγγραφεί η 
εταιρία µετά την ίδρυσή της. Με τον προέλεγχο αυτό, καταβάλλεται σχετικό παράβολο (στην περίπτωση του ΕΒΕΑ ανέρχεται στο ποσό των 33 Ευρώ), η προεπιλεγείσα δε επωνυµία και 
δ.τ. «δεσµεύονται» υπέρ του διενεργούντος τον προέλεγχο για διάρκεια 2 µηνών. Προς πιστοποίηση του προελέγχου αυτού, το οικείο επιµελητήριο εκδίδει σχετική βεβαίωση προέγκρισης 
του δικαιώµατος χρήσης αυτών, η οποία εν συνεχεία συνυποβάλλεται υποχρεωτικά µε τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα, στην αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή. 



4. Αποστολή του σχεδίου του καταστατικού στο συµβολαιογράφο που θα συντάξει τη σχετική 
συµβολαιογραφική πράξη. 

6 Οκτωβρίου  

5. Οριστικοποίηση του σχεδίου του καταστατικού. 7 Οκτωβρίου  
6. Θεώρηση από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο του υπογεγραµµένου από το ∆ικηγόρο σχεδίου του 

καταστατικού - Προκαταβολή της αµοιβής του.36 
8 Οκτωβρίου  

7. Υποβολή στο Συµβολαιογράφο όλων των σχετικών εγγράφων σε προετοιµασία της κατάρτισης του 
συµβολαίου σύστασης της ΑΕ7 

9 Οκτωβρίου  

8. Κατάρτιση του συµβολαίου σύστασης της ΑΕ. 11 Οκτωβρίου  
9. Υποβολή, στην αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή, του επικυρωµένου αντιγράφου της συµβολαιογραφικής 

πράξης σύστασης της ΑΕ, συνοδευόµενης από την προέγκριση του δικαιώµατος χρήσης της επωνυµίας 
και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιµελητήριο και  το παραστατικό για την πληρωµή του τέλους 
υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού ( 1 τοις χιλίοις επί του ποσού του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης 
εταιρίας)8 

13 Οκτωβρίου  

10. Καταχώρηση της εταιρίας στο Μητρώο ΑΕ («ΜΑΕ»).9 13 Οκτωβρίου  
11. Καταβολή στην αρµόδια ∆ΟΥ του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και των σχετικών τελών δηµοσίευσης 14 Οκτωβρίου  
12. Υποβολή στην αρµόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου αντιγράφου της ανακοίνωσης περί 

καταχώρησης της σύστασης της ΑΕ στο ΜΑΕ, µε σκοπό τη σχετική δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)10, 11 

15 Οκτωβρίου  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 
6 Το ύψος της προκαταβαλλόµενης αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε το  άρθρο 161 παρ. 1 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (όπως τροποποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 37 του Ν 
2915/2001) και ισχύει σήµερα. 
7  Τα υποβαλλόµενα στο Συµβολαιογράφο σχετικά έγγραφα είναι: το θεωρηµένο από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο σχέδιο του καταστατικού, η απόδειξη είσπραξης της αµοιβής του 
∆ικηγόρου, πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων µερών (µεταξύ των οποίων το ΑΦΜ τους). Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 5α του Ν 1089/1980 (όπως έχει τροποποιηθεί δυνάµει του 
άρθρου 1 του Ν 2941/2001 και σήµερα ισχύει), υπόψη του συµβ/φου τίθεται υποχρεωτικά και η τυχόν ήδη ληφθείσα από τα ενδιαφερόµενα µέρη προέγκριση από το οικείο επιµελητήριο 
του δικαιώµατος χρήσης της επιλεγείσας επωνυµίας και του δ.τ., αφού ο συµβ/φος φέρει ευθύνη να µην προβαίνει στη σύνταξη συµβ/κής πράξης σύστασης στην περίπτωση που ο 
καταστατικός σκοπός της εταιρίας διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η τυχόν παραπάνω προέγκριση 
8. Προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας, µε την υποβολή του συµβολαίου σύστασης της ΑΕ στην αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή, σκόπιµο είναι να συνυποβάλλεται σε έξι 
αντίτυπα σχέδιο ανακοίνωσης της καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ της νέας εταιρίας.  
9 Σύµφωνα µε την νέα παράγραφο 2α  του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 Ευρώ δεν ασκείται έλεγχος νοµιµότητας 
της σύστασης της εταιρίας καθώς και της τροποποίησης του καταστατικού της, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου . Στις περιπτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο 
γίνεται µετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόµενων εγγράφων χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Εξαιρούνται από την πρόβλεψη αυτή οι εταιρίες της παραγράφου 8 του άρθρου 
7β και οι αθλητικές ανώνυµες εταιρίες. Περαιτέρω σύµφωνα µε νέα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 στην περίπτωση της 
παραγράφου 2α του άρθρου 4 η καταχώρηση γίνεται αυθηµερόν εκτός εάν η αίτηση καταχώρησης δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το περιεχόµενο της και τα συνυποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά.  
10 Σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920,  η δηµοσίευση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ της 
σύστασης της νέας εταιρίας γίνεται µε επιµέλεια και δαπάνες της ενδιαφερόµενης εταιρίας. Συγκεκριµένα, η σχετική ανακοίνωση κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραµµένη 
από την εποπτεύουσα Αρχή και θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ για την καταβολή των σχετικών τελών δηµοσίευσης και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 
11 Με την υποβολή της ανακοίνωσης καταχώρησης και των λοιπών σχετικών, ο καταθέτης λαµβάνει από την Αρµόδια Υπηρεσία του Εθν. Τυπογραφείου απόδειξη κατάθεσης των 
ανωτέρω που φέρει κωδικό αριθµό δηµοσιεύµατος, µε τον οποίο ο καταθέτης θα αναζητήσει από την ίδια Υπηρεσία τον αριθµό του ΦΕΚ στο οποίο θα έχει δηµοσιευθεί η σχετική 
ανακοίνωση καταχώρησης σύστασης της ΑΕ. 



 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΑΕ 
 
Σύµφωνα µε την νέα παράγραφο 10 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, η ΑΕ αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ΑΕ της ιδρυτικής πράξης µε το 
καταστατικό µαζί µε τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου βέβαια αυτό απαιτείται. Η ολοκλήρωση πάντως της διαδικασίας 
σύστασης της ΑΕ περατώνεται µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της ανακοίνωσης περί της προαναφερθείσας καταχώρισής της στο ΜΑΕ. 
Ακολουθούν: 
 
1. Εντός 1 µηνός από την καταχώρηση στο ΜΑΕ της νέας εταιρίας, επιβάλλεται (µε ποινή διαγραφής της από το οικείο Μητρώο) η υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή αποδεικτικού 
δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ&ΕΠΕ), της ανακοίνωσης καταχώρησης στο ΜΑΕ της απόφασης περί καταχώρησης της ΑΕ, καθώς και αντίγραφο της ανακοίνωσης σύστασης θεωρηµένης 
από την αρµόδια ∆ΟΥ για την καταβολή των σχετικών τελών. 
2. Η αναγγελία έναρξης των εργασιών της νέας ΑΕ στο οικείο επιµελητήριο και η οριστική κατοχύρωση του δικαιώµατος χρήσης της επωνυµίας και του δ.τ. της ΑΕ µε την εγγραφή της 
εταιρίας στο εν λόγω επιµελητήριο - Έκδοση βεβαιώσεως εγγραφής και καταβολής συνδροµών. 
3. Ο καθορισµός του (ιδιόκτητου ή µισθωµένου κ.λπ.) χώρου όπου θα στεγασθούν τα γραφεία της εταιρίας (εφόσον αυτός δεν έχει ήδη ορισθεί προγενέστερα). 
4. Η  δήλωση έναρξης εργασιών της εταιρίας στην αρµόδια ∆ΟΥ και η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων της ΑΕ [συµπεριλαµβανοµένων των βιβλίων πρακτικών ΓΣ και ∆Σ (και των 
βιβλίων µετόχων και µετοχών)] 
5. Η λήψη απόφασης του ∆Σ περί συγκρότησης αυτού σε σώµα και καθορισµού εξουσιών εκπροσώπησης αρµοδιοτήτων και η υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή αντιγράφου σχετικής 
απόφασης και του σχετικού διπλοτύπου καταβολής τελών δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ&ΕΠΕ) ανακοίνωσης επί της σχετικής καταχώρησης στο ΜΑΕ. 
6. Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στο όνοµα της ΑΕ. 
7. Καταβολή του ιδρυτικού µετοχικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασµό της ΑΕ και λήψη απόφασης του ∆Σ µε θέµα την πιστοποίηση καταβολής αυτού. Σηµειώνουµε πως ι) σύµφωνα 
µε το νέο άρθρο 11 παρ. 6 η παράλειψη καταβολής του ποσού του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου σε λογαριασµό δεν επάγεται ακυρότητα αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι 
κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασµό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα αυτά γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Ιι) σύµφωνα µε το νέο άρθρο 11 παρ. 1 δεν απαιτείται πλέον η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής 
του µετοχικού κεφαλαίου να έχει ως µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης την πιστοποίηση αυτή.  - Υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή αντιγράφου της σχετικής απόφασης του ∆Σ και του 
σχετικού διπλοτύπου καταβολής τελών δηµοσίευσης στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ&ΕΠΕ) ανακοίνωσης περί της σχετικής καταχώρησης στο ΜΑΕ. 
 
 
 


