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Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών του φοιτητή Σέργιου
ΠαπαντωνίουκαιυπότηεποπτείατηςκαθηγήτριαςΑικατερίνη
∆εδούλη,τουΤμήματοςΛογιστικήςΑΤΕΙΠειραιά.

Στηνπαρούσα μελέτηθαπαρουσιαστείηβασικήέννοιατης
εταιρίας,ηδιάκριση ωςαστικήηεμπορικήκαιτοσύστημαμε
τονοποίογίνεταιαυτήηδιαλογή.Ακόμαγίνετεοδιαχωρισμός
τωνπροσωπικώνεταιριώνοπού βαρύνουσα σημασία έχειη
προσωπική συμβολή και κεφαλαιουχικών εταιριών που
κυρίαρχο στοιχειό τους είναι το κεφάλαιο. Ακόμη θα
παρουσιαστούν τακύρια στοιχειάτους καιωςαποτέλεσμανα
προσδιοριστούνοιδιαφορέςτους.Ειδικότεραεπισημαίνετεη
κάθε εταιρία ξεχωριστά και αναλύονται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικάτης.

Στόχοςτηςπαρούσαςεργασίαςείναιηβοήθειαστουςπιθανούς
ιδρυτέςεταιριώνγιατηνεπιλογήτύπουεταιρίαςτους.Μέσο
τηςανάδειξηςτωνβασικώναρχώνίδρυσης,διαχείρισης,καθώς
καιοιλύσειςτωνεταιριώναλλάκαιπεριουσιακώνμεταβολών
πουμπορείναπαρουσιαστούνκατάτηνδιάρκειαλειτουργίας
τους.Ακόμα,ωςπροςτονέταιρο,αναφέρονταιοιευθύνες,οι
αξιώσειςτου,ταδικαιώματατουστηνδιαχειριστικήλειτουργία
τηςεπιχείρησηςκαιοχαρακτηρισμόςαυτούωςεμπόρου
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1.ΒασικέςΈννοιες

1.1Έννοιαεταιρίας
Στηνκοινωνικήσυμβίωσητωνανθρώπων,δενείναιλίγεςοι

περιπτώσειςκατάτιςοποίεςτομεμονωμένοάτομοαισθάνεται

ανίσχυρο να επιδιώξει,με μόνες τις δικές του δυνάμεις ,

κάποιον σκοπό.Ο σκοπός αυτός ,δεν είναιαπαραίτητο να

ανάγεταιστο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας,αλλά

μπορείναείναικαιιδεολογικός,πολιτικός ήθρησκευτικός.

Ακόμα,μπορείνααποβλέπειστηνατομικήκερδοσκοπίαήστην

αποκόμισηκάποιωνγενικότερωνκοινωνικώνωφελημάτων.Και

από τη στιγμή που η επίτευξη του ξεπερνά τις ατομικές

δυνατότητες ,η σύμπραξη περισσότερων ατόμων καθίσταται

απαραίτητη.Ονομικόςθεσμόςσταόριατουοποίουμπορείνα

πραγματοποιηθείμιατέτοιασύμπραξη,είναιηεταιρία.

Κατάτοάρθρο741τουΑ.Κ.,«μετησύμβασηεταιρίαςδύοή

περισσότεροιέχουναμοιβαίωςυποχρέωσηναεπιδιώκουνμε

κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό».

Παρουσιάζεται,δηλαδή,ηεταιρικήσυνεργασίαωςδικαιοπραξία

ιδιωτικού δικαίου στην οποία οι βουλήσεις των

συνεργαζομένωνπροσώπωνβαίνουνπαράλληλεςπροςτηναυτή

κατεύθυνση ,αντίθετα με ότι συνήθως συμβαίνει στις

δικαιοπραξίες ,όπου επιδιώκεταιη σύμπτωση βουλήσεων

αντίρροπωντάσεων.

Μετηνευρείααυτήέννοια,εταιρίεςαποτελούν:

 Τασωματία,

 Οιερανικέςεπιτροπές

 Οιεταιρίεςαστικούδικαίου

 Οιεταιρίεςεμπορικούδικαίου

Οιτελευταίες,είναιεκείνεςπουπροβλέπονταιαπότοεμπορικό

δίκαιο
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Οι εταιρίες διακρίνονται σε αστικές και εμπορικές ο

χαρακτηρισμόςμιαςεταιρίας ωςεμπορικήςσύμφωνα μετον

ουσιαστικόσύστημαείναιοιεταιρίεςπουέχουνσανσκοπότην

διενέργειαεμπορικώνπράξεων τοκριτήριοαυτόεφαρμόζετε

στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες στο τυπικό

σύστημαείναιοικεφαλαιουχικέςεταιρίεςάσχετοαπότοαν

διενεργούνεμπορικέςδραστηριότητεςηόχι.

(βλ.Σαρσέντη-Παπαστασάτουσελ.27,Ντάνος-Μπουσλήσελ101)

1.2ΕταιρικοίΤύποι

Οιεταιρικοίτύποιπουθααναλυθούν,περιλαμβάνονταιστις
προσωπικέςκαικεφαλαιουχικέςεταιρίεςμετηνιδιαιτερότητα
ορισμένωνεταιριώνπου ενώ είναικατηγοριοποιημένεςστις
κεφαλαιουχικέςεταιρίεςτιςεντάσσουμεσεμιαυπόκατηγορία
πουτηνονομάζουμε‘’μεικτέςεταιρίες’’καιαυτόγιατίπεριέχουν
καιαρκετάστοιχειάπροσωπικώνεταιριών :

1.Προσωπικέςεταιρίες:

 ΟμόρρυθμηΕταιρία,

 Ετερόρρυθμηεταιρία,

2.Κεφαλαιουχικέςεταιρίες:

 ΑνώνυμηΕταιρεία

3.Μικτέςεταιρίες:

 ΕτερόρρυθμηκατάμετοχέςΕταιρία,

 ΕταιρίαΠεριορισμένηςΕυθύνης.

 Ιδιωτικέςκεφαλαιουχικέςεταιρίες

Κάθε εταιρία που περιβάλλεται οποιονδήποτε από τους

προβλεπόμενουςτύπους,εκτόςαπότηναφανήεταιρίακαιτη
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συμπλοιοκτησία,αποκτάένααυτοτελέςπρόσωπο,ανεξάρτητο

απότουςεταίρους,πουέχειδικήτουδικαιοπρακτικήικανότητα

,είναιυποκείμενοδικαιωμάτωνκαιυποχρεώσεων,ενεργείμε

δικότουόνομα(επωνυμία),κατευθύνειτηδραστηριότητατου

απόένασυγκεκριμένοτόπο(έδρα)πουαποτελείτοανάλογοτης

κατοικίαςτωνφυσικώνπροσώπωνκαιαποκτά ιθαγένεια,η

οποία προσδιορίζεταιαπό τον τόπο της έδρας.Έτσι,κάθε

εταιρεία που εδρεύειστην Ελλάδα θεωρείταιότιέχειτη

ελληνικήιθαγένεια.

Προυποθέσειςγιατησύστασηεταιρίαςείναι:

 Σύμβαση με ιδιωτικό ή δημόσιο (συμβολαιογραφικό )

έγγραφο,κατά τις επιταγές του νόμου ,μεταξύ των

εταίρων,

 Ικανότηταγιαδικαιοπραξία,

 Εισφορά από τουςσυμβαλλομένουςκεφαλαίουπουδεν

είναιπάντοτεαπαραίτητο να αποτελείταιαπό μετρητά,

αλλάμπορείνασυνίσταταισεεισφοράυλικώνήάυλων

περιουσιακώνστοιχείων,

 Θεμιτότουεπιδιωκόμενουσκοπού,

 ∆ημοσιότητα, για τις εταιρίες που έχουν νομική

προσωπικότητα.

(Σαρσέντη-Παπαστασάτουσελ28)
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2.ΠροσωπικέςΕταιρίες

Στις προσωπικές εταιρείες,κύριοιπαράγοντες που οδηγούν

στηνεταιρικήσυνεργασίαείναιοιπροσωπικέςικανότητεςτων

εταίρων.

Αντιπροσωπευτικέςμορφέςτωνπροσωπικώνεταιρειώνείναιη

ΟμόρρυθμηΕταιρία(Ο.Ε.)καιηΕτερόρρυθμηΕταιρία(Ε.Ε.).Στις

προσωπικές εταιρίες ο Νόμος επιβάλλει την ατομική

οικονομικήευθύνητωνεταίρωνγιατιςοφειλέςτηςεταιρίας

καιεπίσηςκαθορίζειότιγιατηνδιοίκησηκαιεκπροσώπησητης

επιχείρησης αποφασίζειη πλειοψηφία προσώπωνκαιόχιη

πλειοψηφία κεφαλαίου. ∆ικαίωμα και υποχρέωση

διαχείρισης έχουν όλοιοιεταίροι,εκτός αν ορίζεται

διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. 2. Εφόσον η

διαχείριση ασκείται από όλους ή από περισσότερους

εταίρουςκαιδενπροβλέπεταιδιαφορετικάστηνεταιρική

σύμβαση,κάθε διαχειριστής εταίρος μπορείνα ενεργεί

μόνος.Οιπροσωπικέςεταιρίεςγενικάπαρουσιάζουνταεξής

χαρακτηριστικάκαιπλεονεκτήματα: Υπάρχειτοπροσωπικό

ενδιαφέροντωνεταίρων.Οιεταίροιυποχρεωτικάδιαθέτουντις

προσωπικέςτουςγνώσειςκαιεμπειρίεςγιατηνεπιτυχίατου

σκοπούτηςεταιρίας. Η λήψηαποφάσεωνόσοναφοράτην

δραστηριότητατηςεταιρίαςείναιταχείακαιάμεση.Εύκολη

προσαρμογήστιςμεταβαλλόμενεςσυνθήκεςτηςαγοράςκαιτης

οικονομικής πραγματικότητας γενικότερα.  Ευκολότερη

μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας (ευελιξία)χωρίς

σοβαρές οικονομικές συνέπειες αν αυτό εξυπηρετεί τα

συμφέροντα τη εταιρίας και τα συμφέροντα του

συναλλασσόμενου καταναλωτικού κοινού.  Συγκέντρωση

περισσοτέρωνειδικοτήτωνκαιταλέντωνμεταξύτωνεταίρων.

Σταμειονεκτήματατωνπροσωπικώνεταιριώνπεριλαμβάνονται

ταεξής:Η μεγαλύτερηευθύνητωνεταίρων(εκτόςαπότα

ετερόρρυθμα μέλη τηςετερόρρυθμηςεταιρίας). Η πιθανή

διαφωνία των εταίρων μεταξύ τους προκαλεί εύκολα τη

διάλυσητους.Ημικρήπιστοληπτικήικανότητακαιεπιφάνεια.
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 Η περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα (μικρές

επιχειρήσειςτοπικούχαρακτήρα).Ημεγαλύτερηθνησιμότητα

τωνεταιριώναυτών.Η περιορισμένηζωήκαθότιμεταβολές

της προσωπικής κατάστασης των εταίρων (θάνατος,

ανικανότητα,πτώχευση)επιφέρουνκατάκανόνατηνλύσητης

εταιρίας εκτός ανυπάρχειαντίθετη συμφωνία η οποία έχει

διατυπωθείστοκαταστατικό.Οθάνατοςηπτώχευσηηεπιβολή

σεδικαστικήσυμπαράστασηενόςεταίρουεπιφέρουνλύσητης

εταιρίαςενώ η έξοδοςη είσοδοςεταίρου δενείναιδυνατή

χωρίςτηνσυνεννόησηόλων.Γενικάστιςπροσωπικέςεταιρίες

η επίτευξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεταιβασικά στην

προσωπικήσυμβολήτωνεταίρων.Απαιτείταιεπομένωςεκτός

απότιςκαταβαλλόμενεςεισφορέςκαιησυνεχήςσυνεργασία

όλων των εταίρων. Οι πράξεις οποιουδήποτε εταίρου

υποχρεώνουνκαιδεσμεύουντηνεταιρίακαιτουςυπόλοιπους

εταίρους.Η ευθύνητηςδιοίκησηςτωνεταιρικώνυποθέσεων

ανήκεισεόλουςτουςεταίρουςπαρ’ότικάποιοαπόταπρόσωπα

των εταίρων ασκείτα καθήκοντα του διαχειριστή.Για την

έγκυρη λήψη αποφάσεωνπου αφορούντηνσυγκρότηση και

οργάνωσητηςεταιρίαςαπαιτείταισυμφωνίαόλωντωνεταίρων,

όπουδεαπαιτείταιομοφωνίαηπλειοψηφίαυπολογίζεταιμε

βάσητοναριθμότωνεταίρωνκαιόχιτωνεταιρικώνμεριδίων.

Συνέπεια τωνπαραπάνω είναιότιη εταιρική ιδιότητα είναι

συνδεδεμένη με την προσωπικότητα κάθε εταίρου και

απαγορεύεταιη μεταβίβαση της ιδιότητας αυτής (μεριδίου)

χωρίςτηνσυναίνεσητωνυπολοίπωνεταίρων.Γιατηνσύσταση

προσωπικώνεταιριώνδεναπαιτείταιαπότοννόμοελάχιστο

ποσόκεφαλαίου.Τοκεφάλαιοδιαιρείταισεμερίδιακαιόχισε

μετοχές.Οιεταίροιεπιτρέπεταινα εισφέρουν αντίάλλης

εισφοράς την προσωπική τους εργασία. Ο αριθμός των

προσώπων που αποτελούν τις προσωπικές εταιρίες είναι

μικρός(γιαναείναιδυνατήκαιέγκαιρηηλήψηαποφάσεων)και

συνήθωςταπρόσωπααυτάτιςπερισσότερεςφορέςσυνδέονται

μεφιλίαήσυγγένειαήέχουνπολύκαλέςπροσωπικέςσχέσεις

(Βλ.Σινανιώτη-Μαρουδήσελ13)Γκίνογλου∆.,σελ.22(Ρόκαςσελ12)

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/4579/Papadopoulou_Anna.pdf?sequence=3



13

2.1Σύμβασηπροσωπικώνεταιριων

Μετη σύμβαση εταιρείαςδύο ή περισσότεροιυποχρεούνται

αμοιβαίωςστηνπραγμάτωσηκοινούσκοπού(ιδίωςοικονομικού)

μεκοινέςεισφορές(άρθρο741Α.Κ.).Τασυμβαλλόμεναπρόσωπα

πρέπεινα έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.Η σύμβαση της

ομόρρυθμης(αλλάκαιτηςετερόρρυθμης)εταιρείαςπρέπεινα

καταρτίζεταιεγγράφως,αλλά το έγγραφο μπορείνα είναι

ιδιωτικό(άρθρο39Ε.Ν.).εκτόςκαιαντοείδοςεισφοράςαπαιτεί

δημόσιοέγγραφοπχσυμβολαιογραφικό.Καιταάρθρα43και44

Ε.Ν.,που ομιλούν για τη δημοσίευση των καταστατικών

(συστατικώνεγγράφων)τωνομορρύθμωνκαιετερορρύθμων

εταιρειών,τα οποία πρέπεινα δημοσιεύονταιστο αρμόδιο

δικαστήριο αντίθετη μεταξύ των εταίρων συμφωνία για τα

προγενέστερα(τηςεισόδουτου)χρέητηςεταιρείας.

(βλΣυνανιωτη-Μαρουδησελ23/61)

2.2∆ιατυπώσειςσυστάσεωςΟ.Ε./ΕΕ

Ησύστασηκαιηλειτουργίατωνπροσωπικώνεταιρειών (Ο.Ε.

καιΕ.Ε.)διέπεταιπλέοναπότιςδιατάξειςτωνάρθρων249-294

τουΝ.4072/2012.

Στοάρθρο250ορίζεται«Ηεπωνυμίατηςομόρρυθμηςεταιρείας

σχηματίζεταιείτεαπότοόνομαενόςήπερισσοτέρωνεταίρων

είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες

ενδείξειςμετηνπροσθήκητωνλέξεων«ομόρρυθμηεταιρεία»,

ολογράφωςήμετησύντμηση«Ο.Ε.».

(Βλ.Παναγιωτουσελ104)

Στο άρθρο 272 ορίζεται «Η επωνυμία της ετερόρρυθμης
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εταιρείαςσχηματίζεταιείτεαπότοόνομαενόςήπερισσοτέρων

ομόρρυθμωνεταίρωνείτεαπότοαντικείμενοτηςεπιχείρησης

είτε από άλλες ενδείξεις,με την προσθήκη των λέξεων

«ετερόρρυθμηεταιρεία»,ολογράφωςήμετησύντμηση«Ε.Ε.».

Συνεπώς, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται

υποχρέωσηαναγραφήςτουονόματοςενόςτουλάχιστονεταίρου,

μάλισταδεαπότηδιατύπωσητηςδιάταξηςπροκύπτειπλήρης

ελευθερία στον λεκτικό σχηματισμό της επωνυμίας.

Υποχρεωτικήπαραμένειηαναγραφήτουεταιρικούτύπου,δηλ.

Ο.Ε.ήΕ.Ε.

(βλΣυνανιωτη-Μαρουδησελ102)

2.3ΈννοιακαιχαρακτηριστικάτηςΟ.Ε.

Ωςομόρρυθμηεταιρίαορίζεταιηένωσηδύοήπερισσοτέρων

προσώπωνμενομικήπροσωπικότηταπουεπιδιώκειεμπορικό

σκοπόκαιγιαταχρέητηςευθύνονταιόλοιοιεταίροι(φυσικάή

νομικάπρόσωπα) παράλληλα,αλληλέγγυα,απεριόριστακαισε

ολόκληρο.Ταστοιχείααυτάαποτελούντακύριαεννοιολογικά

χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρίας. Η ευθύνη των

εταίρωνγιαταεταιρικάχρέηείναιαπεριόριστη,υπότηνέννοια

ότιαυτοίευθύνονταιόχιμόνομέχριτωνεισφορώντουςαλλά

καιμετηνατομικήπεριουσίατους.Τοαλληλέγγυο,ωςόροςδεν

περιέχεταιστιςνέεςρυθμίσεις,αλλάείναιαυτονόητοςόροςκαι

εμπεριέχεταιστονόρο"σεολόκληρο",έχειδετηνέννοιατης

αναγωγικήςευθύνηςμεταξύτωνεταίρων

Η ευθύνηείναισεολόκληροκαιόχιδιαιρετή,δηλαδήγιατα

εταιρικά χρέη δεν ευθύνεταιμόνο το νομικό πρόσωπο της

εταιρίαςμετηνεταιρικήπεριουσίατου,αλλάκαικαθέναςαπό

τουςεταίρουςμετηνατομικήτουπεριουσία(ΑΚ481)

(βλΠαναγιώτου.Πσελ.81-82).
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2.4ΈννοιακαιχαρακτηριστικάτηςΕ.Ε.

Ετερόρρυθμη είναιη εταιρία στην οποία ένας τουλάχιστον

εταίροςευθύνεταιαπεριόρισταόπωςκαιστηνομόρρυθμη,και

έναςτουλάχιστονεταίροςευθύνεταιπεριορισμέναμέχριτου

ποσούτηςεισφοράςήκαιμεγαλύτερουαυτήςπουμπορείνα

έχεικαθορισθείστηνεταιρικήσύμβαση.

Η Ε.Ε.αποτελείτεαπόέναντουλάχιστονομόρρυθμοεταίροο

οποίοςευθύνεταιγιαταεταιρικάχρέηαπεριόριστακαιέναν

ετερόρρυθμο εταίρο ο οποίος ευθύνεται μέχρι το ποσό

εισφοράςτου.

Το περιεχόμενο της ευθύνης των ετερόρρυθμων εταίρων

καθιστά δυνατόναεισέρχονταιστηνεταιρείαμετηνιδιότητα

αυτήάτοματοοποίαθαεδίσταζαννααναλαμβάνουντοβάρος

τηςευθύνηςομορρύθμουεταίρου.Η μειωμένη όμωςευθύνη

των ετερόρρυθμων εταίρων συνεπάγεται γι ’αυτούς και

κάποιουςπεριορισμούςπουορίζειονόμοςήπροκύπτουναπό

τηνερμηνείατουνόμου.

Οιπεριορισμοίαυτοίείναικυρίωςοιεξής:

1.∆ενμπορείναπεριληφθείτοόνομάτωνστηνεταιρική

επωνυμία.

2.∆ενμπορούννααναλάβουνκαθήκονταπουπροσιδιάζουν

στην προς τα έξω διαχείριση της εταιρίας.Έτσιδεν

μπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία ούτε ως

πληρεξούσιοιτωνεταίρωνήτουδιαχειριστήκαιακόμα

δενμπορούννα δημιουργήσουνδεσμεύσεις ,έστω και

μεμονωμένωνπράξεων,στοόνομαήγιαλογαριασμότης

εταιρείας.

3.∆ενμπορούνναεισφέρουνπροσωπική εργασία,αλλάη

κεφαλαιακήτουςμερίδαπρέπειναεκφράζειπραγματικά

υλικήαξία.

Κατάταλοιπά,οετερόρρυθμοςεταίροςέχειόλαταδικαιώματα
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πουαπορρέουναπότηνεταιρικήιδιότητα.Μπορεί,δηλαδή,να

μετέχειστηεσωτερικήδιαχείρισητηςεπιχειρήσεως,ναπαίρνει

μέρος,μεδικαίωμαψήφου,στιςδιασκέψειςτωνεταίρων,να

ελέγχειτουςδιαχειριστέςτηςεταιρίαςκ.λπ.

ΣημειώνεταιεπίσηςότιηπτώχευσηΕ.Ε.δενσυμπαρασύρεισε

πτώχευσητουςετερόρρυθμουςεταίρους.

ΓενικάστηΕ.Ε.ισχύουν,μεκάποιεςμικρέςδιαφοροποιήσεις

που δικαιολογούνται από την ύπαρξη των ετερόρρυθμων

εταίρων,όσαέχουνλεχθείγιατηνΟ.Ε..

(βλΣαρσέντη-Παπαστασατουσελ115)

2.5ΕυθύνητωνεταίρωντηςΟΕ

Η ευθύνη τωνεταίρων,αποτελείτηνειδοποιό διαφορά που

ξεχωρίζειτηνΟ.Ε.απόκάθεάλληεταιρικήμορφή.

Ηέννοιατουαπεριόριστουτηςευθύνηςείναιότιόλοιοιεταίροι

ευθύνονταιγιατιςυποχρεώσειςτηςεταιρίαςμεολόκληρητην

ατομική τουςπεριουσία καισυνεπώςοιδανειστές,εφόσον

αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο,μπορούν να προχωρήσουν σε

αναγκαστικήκατάσχεσηοποιουδήποτεπεριουσιακούστοιχείου

του οφειλέτη που είναι δεκτικό κατασχέσεως,και στην

εκποίησήτουμεαναγκαστικόπλειστηριασμό.

Ωςπροςτοαλληλέγγυοτηςευθύνης,αυτό σημαίνειότιοκάθε

εταίροςευθύνεταιστοακέραιογιαόλεςτιςυποχρεώσειςπου

ανέλαβαντόσοαυτόςόσοκαιοιλοιποίεταίροιστοόνομακαι

γιαλογαριασμότηςεταιρίας.

Έτσι οι πιστωτές της εταιρίας μπορούν να στραφούν

αδιακρίτως εναντίον οποιουδήποτε εταίρου για να

ικανοποιηθούν.
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Ημεγάληέκτασητηςευθύνηςείναιακριβώςτοχαρακτηριστικό

πουτονίζειιδιαίτερατονπροσωπικόχαρακτήρατηςΟ.Ε.Οι

τρίτοι συμβάλλονται με αυτή βασιζόμενοι κυρίως στη

φερεγγυότητα καιτην καλή φήμη των εταίρων,οιοποίες

θεμελιώνονται και στην εγγύηση που παρέχει η ύπαρξη

περιουσιακών στοιχείων πέρα από την καθεαυτό εταιρική

περιουσία,ηοποίαμπορείκαιναμηνείναισημαντική.

Η έκτασητηςευθύνηςεμπεδώνειτηνπίστηκαιτηνασφάλεια

στιςσυναλλαγέςτηςΟ.Ε.Αποτελείόμωςένααντικίνητρογια

τηνανάληψηδραστηριότηταςμεαυτότονεταιρικότύπο,καιγι

‘αυτό η Ο.Ε. προσφέρεται κυρίως για μικρές ή μεσαίες

επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από

πρόσωπαταοποίασυνήθωςσυνδέονταιμεταξύτουςμεστενούς

προσωπικούςδεσμούς,συγγενικούςήφιλικούς.

Έκτος από τους κανόνες δικαίου οιοποίοιρυθμίζουν τις

σχέσειςτηςΟ.Ε.μετουςτρίτους,ονομοθέτηςέχειπροβλέψει

καικανόνεςοιοποίοιρυθμίζουντιςενδοεπιχειρησιακέςσχέσεις

τωνεταίρων.

Έτσι,ανδενέχεισυμφωνηθείδιαφορετικά,ηδιαχείρισητηςΟ.Ε.

ανήκει στους εταίρους ,που πρέπει να αποφασίζουν με

ομοφωνία.Εισάγεταιδηλαδήηαρχήτηςισότηταςστιςβασικές

σχέσειςτωνεταίρων,άσχεταμετοποσόεισφοράςκαθενός

προςσχηματισμότουεταιρικούκεφαλαίου.

ΗΟ.Ε.όμωςμπορείναδιοικείταικαιαπόδιαχειριστές,γιατους

οποίουςονόμοςπεριλαμβάνειειδικέςδιατάξεις.

Ωςδιαχειριστέςμπορούνναορισθούνκαιτρίταπρόσωπα,εκτός

τωνεταίρων.Οιδιαχειριστέςορίζονταιήαπότοκαταστατικόή

μεχωριστήπράξηεταίρων.Οτρόποςδιορισμούτουςεπιδράκαι

στοντρόποκαιστηδυνατότηταανακλήσεωςτους.Αν,δηλαδή,

έχουνορισθείαπότοκαταστατικό,τότεμόνομετροποποίηση

του καταστατικού ανακαλούνται,ενώ αν έχουν ορισθείμε

χωριστή πράξη τωνεταίρων,αρκείη ανάκληση να γίνειμε

ανάλογηπράξη.

(ΒλΣυνανιωτη-Μαρουδησελ57,Σαρσέντη-Παπαστασατουσελ54)
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2.6ΕυθύνητωνεταίρωντηςΕΕ

Κατά το άρθρο 26 του Εμπορικού Νόμου,«ο ετερόρρυθμος
συνεταίροςδενυπόκειταιειςζημίας,ειμημόνονκαθόσοναύται
δενυπερβαίνουντοποσότωνχρημάτων,ταοποίακατέθεσανή
όφειλενακαταθέσειειςτηνεταιριών».Απότηνδιάταξηαυτή
προκύπτειότιηευθύνητουετερόρρυθμουεταίρουγιαταχρέη
τηςεταιρίαςείναιατομικήκαιπεριορισμένημέχριτουύψους
τηςεισφοράςτου.

Εάνοετερόρρυθμοςεταίροςκατέβαλετηνεισφοράτουαίρεται
ηευθύνητουγιαταεταιρικάχρέηκαιαπλώςηεισφοράτου
υπόκειταιστονεπιχειρηματικόκίνδυνο,μπορείδηλαδήναχαθεί
σεπερίπτωσηπουηεταιρίαέχειζημίες.

Ανο ετερόρρυθμοςεταίροςδενκατέβαλετηνεισφορά του,
αλλά την οφείλει,ευθύνεταιγια τα εταιρικά χρέη άμεσα,
πρωτογενώςκαιειςολόκληρωνμεόλητουτηνπεριουσία,όχι
όμωςαπεριόριστα,αλλάμόνομέχριτηςαξίαςτηςοφειλομένης
εισφοράςτου.

Ο περιορισμός της ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου
επιτυγχάνεταιμετηναναγραφήστηνεταιρικήσύμβασηορίου
ευθύνης,τοοποίοσυμπίπτει,ανδενορίζεταικάτιάλλο,μετην
αξίατηςεισφοράςτουπουοφείλεταιστηνεταιρία.Μπορεί,
όμως,επιτρεπτάναπροβλεφθείότιοετερόρρυθμοςεταίρος,
ανεξάρτητα από την οφειλόμενη εισφορά του,είναι και
υποχρεωμένος να ικανοποιήσει απαιτήσεις εταιρικών
δανειστών,πάνταόμωςμεεπακριβήπροσδιορισμόποσοτικού
ανωτάτουορίου.

Απότοσυνδυασμότωνδιατάξεωντωνάρθρων27και28Ετου
ΕμπορικούΝόμουκαιτουσκοπούτους,πουσυνίσταταικυρίως
στην προστασία των συμφερόντων των τρίτων από τις
διαχειριστικέςπροςταέξωπράξειςτουετερόρρυθμουεταίρου,
πουθαμπορούσανναδημιουργήσουνψευδείςεντυπώσειςως
προςτηνπραγματικήθέσητουστηνετερόρρυθμηεταιρίακαινα
προκαλέσουνέτσισύγχυσηκαιωςπροςτηνφερεγγυότητατης,
προκύπτει ότι απαγορεύεται στον ετερόρρυθμο εταίρο η
ενέργειαπράξεωνδιαχειρίσεωςπροςταέξω,ήτοιπροςτρίτους,
μεκύρωση,σεπερίπτωσηπαραβάσεωςτηςαπαγορεύσεως,την
ευθύνητουωςομόρρυθμουεταίρου,δηλαδήαπεριόρισταμε
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όλητουτηνπεριουσία.

Καιαυτό διότι,όταν ο ετερόρρυθμος εταίρος εμφανίζεται
απέναντιστουςτρίτουςωςδιαχειριζόμενοςταζητήματατης
εταιρίας,δημιουργεί σε αυτούς την εντύπωση ότι είναι
ομόρρυθμοςεταίροςκαιπρέπειναυποστείτησυνέπειατης
δημιουργίαςαυτήςτηςεντύπωσης[ΕΠειρ.811/1997ΕπσκΕ∆Α
198,ΕΑ9848/87ΕΕμπ∆1989.423καιΕλλ∆30.99].

Η συνέπεια αυτή επέρχεται σε περίπτωση που με το
καταστατικόδιοριστείετερόρρυθμοςεταίροςδιαχειριστής[ή
ωςγενικόςπληρεξούσιος],οοποίοςκαιπροβαίνεισεπράξεις
εκπροσωπήσεως.

(http://www.taxlaw.gr/el/idika-themata/277-limited-partnership-responsibitlity)

2.7ΕμπορικήιδιότηταΟΕ
Η ομόρρυθμη εταιρεία έχειτηνεμπορική ιδιότητα κατά το

ουσιαστικό κριτήριο,δηλαδή,από τη δραστηριότητα που

αναπτύσσει(εμπορικέςπράξεις).Οιομόρρυθμοιεταίροι των

ομορρύθμωνεταιρειώνείναιέμποροι.

Ηομόρρυθμηεταιρείακρίνεταικατάτοουσιαστικόκριτήριοκαι

συνεπώς αποκτά την εμπορική ιδιότητα.Οσάκις κατά το

καταστατικότηςσκοπόενεργείκυρίωςκαισυνήθωςεμπορικές

πράξεις. Οι ομόρρυθμοι εταίροι αποκτούν την εμπορική

ιδιότητακαιεπομένωςυπόκεινταισεπροσωπικήκράτησηγια

ταχρέητηςεταιρείαςαπόμόνητησυμμετοχήτουςσ'αυτήν
(http://epixeireite.duth.gr/?q=node/1655#.VlHJz9LhDIU )
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2.8ΕμπορικήιδιότηταΕΕ
Σε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο της ετερόρρυθμης

εταιρίας(πουείναιέμπορος),οετερόρρυθμοςεταίροςαυτής

δενκαθιστάτεέμποροςαπόμονήτηνπράξητηςσυμμετοχήςτου

σ αυτήνέστω κιανγίνειδεκτή η άποψη ότιη συμμετοχή

καθαυτήείναιπράξηεμπορική

(http://epixeireite.duth.gr/?q=node/1656#.VlHFC9LhDIU)

2.9/2.10ΠόσοεισφοράςγιατηνΟΕ,ΕΕ
Ο νόμοςδεναπαιτείσυγκεκριμένούψοςεταιρικούκεφαλαίου

για να συσταθείμια ΟΕ ,ΕΕ γιατίούτως ή άλλως δεν

διαχωρίζεταιηπεριουσίατηςεταιρίαςαπότηνπεριουσίατων

ομόρρυθμωνεταίρων,αφούαυτοίείναιυπεύθυνοικαιμετην

προσωπικήτουςπεριουσίαγιατιςυποχρεώσειςτηςεταιρείας.

(http://www.startupgreece.gov.gr)
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2.11Αύξησηεταιρικούκεφαλαίου
Κάθε μεταβολή στο κεφάλαιο της Ο.Ε. προϋποθέτει

τροποποίηση του καταστατικού της και τήρηση των

προβλεπόμενωνδιατυπώσεωνδημοσιότητας.ηενλόγω πράξη

πρέπειείτενασυνταχθείμειδιωτικό συμφωνητικό,είτεμε

συμβολαιογραφικόέγγραφο.

Ειδικότερα,ηαύξησητουΕ.Κ.τηςΟ.Ε.διενεργείταισυνήθωςμε

έναναπότουςακόλουθουςτρόπους:

1.Μενέαεισφοράτωνεταίρων.

2.Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών η κερδων

προηγούμενωνχρήσεωνπουδενειχανδιανεμηθεί

3.Με κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων του

προέρχονταιαπόοποιαδήποτεαιτία.

4.Μετηνείσοδοεταίρων,καθώςκαιμεαπορρόφησηάλλης

εταιρίας.

5.Με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας προς

τρίτους

(ΒλΣαρσέντη-Παπαστασατουσελ72)

2.12Μείωσητουεταιρικούκεφαλαίου

Μείωσητουεταιρικούκεφαλαίουπραγματοποιείταισυνήθως:

1.Σεπερίπτωσηεπιστροφήςστουςεταίρουςτμήματοςτου

εταιρικού κεφαλαίου,επειδή διαπιστώθηκε ότιτούτο

είναιδυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη οικονομική

δραστηριότητατηςΟ.Ε.
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2.Γιατηνκάλυψηζημιώνπουπραγματοποιήθηκαναπότις

εργασίεςτηςεταιρίας.

3.Σεπεριπτώσειςοικειοθελούςαποχωρήσεωςεταίρου.

(ΒλΣαρσέντη-Παπαστασατουσελ80)

2.13Λύσηκαιεκκαθάριση

Στην Κ2-1493/11.4.2014 εγκύκλιο εξετάζονται οι ρητά
προβλεπόμενεςστονόμοπεριπτώσειςπουηλύσηεπέρχεται
α)μεαπόφασητωνεταίρων,
β)λόγωπαρόδουτουχρόνουδιάρκειας,
γ)μεδικαστικήαπόφασηκαι
δ)λόγω αποχώρησηςεταίρουηοποίακατέστησετηνεταιρεία

μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου
εταίρουετερόρρυθμηςεταιρείας,καιεφόσονπαρέλθειάπρακτο
τοδίμηνοπουπροβλέπεταιστιςδιατάξειςτωνάρθρων267και
281τουν.4072/2012.Ωστόσο,στοάρθρο259τουν.4072/20121
αναφέρεταιότιστηνεταιρικήσύμβασημπορείναπροβλέπονται
και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας πέραν των ρητά
αναφερόμενωνστονόμο,οιοποίοικαιδενεξετάστηκανστηνΚ2-
1493/11.4.2014εγκύκλιο.

∆ύοσυγκεκριμέναπαραδείγματαείναι:

α) η περίπτωση καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης
προσωπικήςεταιρείαςαπόέναναπότουςεταίρουςκαι
β)ηπερίπτωσηλύσηςτηςεταιρείαςλόγωθανάτουεταίρου.

Γιατιςπεριπτώσειςαυτέςισχύουνταεξής:

α)Καταγγελίατηςεταιρικήςσύμβασηςπροσωπικήςεταιρείας
απόέναναπότουςεταίρους

Η καταγγελία της εταιρικής σύμβασης από έναν από τους
εταίρουςμεάμεσηδιαπλαστικήισχύμεήχωρίςσπουδαίολόγο
είναιέναςαπότουςπιοδιαδεδομένους«άλλουςλόγους»που
προβλέπονταιστακαταστατικάπροσωπικώνεταιρειώνκαιδεν
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εξεταζόταν στην Κ2-1493/11.4.2014 εγκύκλιο. Εφόσον το
καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα καταγγελίας της
εταιρικής σύμβασης,τυχόντέτοια καταγγελία θα πρέπεινα
καταχωρίζεταιστοΓΕΜΗωςεξής:

Εάντοκαταστατικόδενορίζειδιαφορετικά,μετηνκαταγγελίαη
εταιρείαλύεταικαιτίθεταισεεκκαθάριση.

ΣτοΓΕΜΗκαταχωρείταιηκαταγγελίατουεταίρου,ηκατάσταση
της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «λύση και
εκκαθάριση»καιεκδίδεταιησχετικήανακοίνωση.Ειδικάστην
περίπτωσηπουστοκαταστατικόπροβλέπεταιωςλόγοςλύσης
ηκαταγγελίαγιασπουδαίολόγο,οιΥΓΕΜΗ θαπρέπει(όπως
αναφέρεται και στο 232/25-11-2014 σχετικό έγγραφο)
επιπροσθέτως να εξετάζουν εάν στην καταγγελία γίνεται
επίκληση σπουδαίου λόγου,χωρίς να είναιαπαραίτητο να
ερευνούνγιατοβάσιμοτουχαρακτηρισμούαυτού.

Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση
επέρχεταιαπότηνημερομηνίαολοκλήρωσηςτωνεπιδόσεων
τηςκαταγγελίαςπροςτουςλοιπούςεταίρους,τηνεταιρείακαι
τοΓΕΜΗ.

ΣτηΜερίδατηςεταιρείαςκαταχωρούνταιεπιπλέονταστοιχεία
του/των εκκαθαριστών αυτής,όπως προκύπτουν από το
καταστατικό.

Γιατηνοριστικήδιαγραφήτηςυπόεκκαθάρισηεταιρείαςαπότο
ΓΕΜΗ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην
68293/24.6.2015εγκύκλιο.

 Ωστόσο,μίαπροσωπικήεταιρείαμπορείναλυθείχωρίςτηλύση
της να ακολουθήσειτο στάδιο της εκκαθάρισης εφόσονοι
εταίροιέχουνσυμφωνήσειδιαφορετικάστοκαταστατικότης.
(βλ.πάλι68293/24.6.2015εγκύκλιο).Στηνπερίπτωσηαυτή,στο
ΓΕΜΗκαταχωρίταιηκαταγγελίατουεταίρου,ηκατάστασητης
εταιρείαςμεταβάλλεταιαπό«ενεργή»σε«διαγραφή»απότην
ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιδόσεων της καταγγελίας
προςτουςλοιπούςεταίρους,τηνεταιρεία καιτο ΓΕΜΗ και
εκδίδεταιησχετικήανακοίνωση.

β)Λύσητηςεταιρείαςλόγωθανάτουεταίρου
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Ένας άλλος διαδεδομένος λόγος λύσης της εταιρείας που
προβλέπεταισεπολλάκαταστατικάπροσωπικώνεταιρειώνκαι
δενεξετάστηκεστηνυπόα.σχετικήεγκύκλιοείναιηλύσητης
εταιρείαςλόγωθανάτουενόςεταίρου.

Εφόσοντοκαταστατικόπροβλέπεικάτιτέτοιο,σεπερίπτωση
θανάτουεταίρουισχύουνταεξής:

Ο/οιεναπομείναντεςεταίροι,τυχόνκληρονόμοιτουθανόντος
ή/καιοποιοσδήποτετρίτοςέχωνέννομοσυμφέρονπροσκομίζει
στηνΥΓΕΜΗτηληξιαρχικήπράξηθανάτουτουεταίρου

ΗΥΓΕΜΗπροχωράστηναυτεπάγγελτηκαταχώρισηαυτής(βλ.
άρθρο11,παρ.4περ.βτουν.3419/2005 όπωςισχύει),στην
αλλαγήτηςκατάστασηςτηςεταιρείαςαπό«ενεργή»σε«λύση
καιεκκαθάριση»καιστηνέκδοσησχετικήςανακοίνωσης.

ΣτηΜερίδατηςεταιρείαςκαταχωρίζονταιεπιπλέονταστοιχεία
του/των εκκαθαριστών αυτής,όπως προκύπτουν από το
καταστατικό.

Γιατηνοριστικήδιαγραφήτηςυπόεκκαθάρισηεταιρείαςαπότο
ΓΕΜΗ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην
68293/24.6.2015εγκύκλιο.

Όπωςαναφέραμεκαιπαραπάνω στο υπό 2.5μίαπροσωπική
εταιρείαμπορείναλυθείχωρίςτηλύσητηςναακολουθήσειτο
στάδιοτηςεκκαθάρισηςεφόσονπροβλέπεταιστοκαταστατικό
της. Στην περίπτωση αυτή,στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η
ληξιαρχική πράξη θανάτου του εταίρου,η κατάσταση της
εταιρείαςμεταβάλλεταιαπό«ενεργή»σε«διαγραφή»απότην
ημερομηνίατουθανάτουκαιεκδίδεταιησχετικήανακοίνωση.

Είναιιδιαίτερακρίσιμοστησυγκεκριμένηπερίπτωση,μολονότι
δενπροβλέπεταιρητάαπόδιάταξηνόμου,οιΥΓΕΜΗναδείχνουν
αυξημένημέριμναγιατηνενημέρωσητηςεταιρείαςγιατιςως
άνωενέργειες,ιδιαίτεραεάνέγινανμεπρωτοβουλίατρίτωνκαι
όχιτωνεναπομεινάντωνεταίρων,προκειμένουνααποφευχθούν
περιπλοκέςαπότυχόνσυνεχιζόμενηλειτουργίατηςεταιρείας
παράτηνεπέλευσητουνομικούγεγονότοςτηςλύσηςήτης
διαγραφής.(Πηγή: http://www.taxheaven.gr©Taxheaven )
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3.Κεφαλαιουχικεςεταιρίες

Κεφαλαιουχικέςήκεφαλαιακέςεταιρίες,στιςοποίεςκυρίαρχο

συστατικόείναιτοκεφάλαιοπουέχειμαζευτείτόσοαπότις

εισφορέςτωνεταίρωνόσοκαιαπόταμηδιανεμηθέντακέρδη

(αποθεματικά).Το προσωπικό στοιχείο στις εταιρίες αυτές

είναιουσιαστικάανύπαρκτοκαιηεπιχειρησιακήβαρύτητακάθε

εταίρουπροσδιορίζεταιαπότοποσοστόσυμμετοχήςτουστο

κεφάλαιο.Οιεταίροιδενέχουνούτεδικαίωμαούτευποχρέωση

εταιρικής συνεργασίας αφού με την διοίκηση είναι

επιφορτισμέναειδικάόργανα.Τοπρόσωποτονεταίρωνείναι

αδιάφορογιαυτόημεταβίβασητηςεταιρικήςιδιότηταςείναι

ελεύθερηενώ γεγονόταόπωςείναιοθάνατοςδενεπηρεάζουν

τηνεταιρία.ΜεεξαίρεσητηνΙΚΕπουυπάρχουνκαιοιέξω-

κεφαλαιακέςεισφορέςπουπροσεγγίζειτοπροσωπικόστοιχείο

πχ παροχή υπηρεσιών,προσωπική συμβολή στην διοίκηση.

Μεγάλη σημασία έχειτο γεγονός ότισε αντίθεση με τις

προσωπικέςεταιρίεςστιςκεφαλαιουχικέςευθύνεταιμόνο η

εταιρίαγιαταεταιρικάχρέη.Μετηνδιαφοροποίησηκαιεδώ

τηςΙΚΕπουμπορείναορίσειεγγυητέςμετόχουςωςπροςτα

χρέητηςστουςπιστωτέςτης

(ΒλΡόκας.σελ12)



26

3.1.Ανώνυμηεταιρία

3.1.1Έννοιακαιχαρακτηριστικά

Μετονόροανώνυμηεταιρίανοείταιηεμπορικήκεφαλαιουχική

εταιρίαπουέχεινομικήπροσωπικότητα,στηνόποιαηεταιρική

ιδιότητααφενόςμενδενσυνεπάγεταιμεπροσωπικήευθύνητου

φορέατηςγιατηςυποχρεώσειςτηςεταιρίας,αφετέρουδεν

μπορεί να ενσωματώνεται σε μετοχές ευχερώς

μεταβιβαζόμενεςκαιοιοποίεςπαριστάνουντμήμαεταιρικού

κεφαλαίου.

Η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) αναπτύχθηκε ως μορφή

συγκροτήσεωςτηςεπιχειρηματικήςδραστηριότητας,ηοποία

επιτρέπεινα αρθούν οιπαράγοντες εκείνοιπου αποτελούν

αντικίνητρα στη συγκρότηση ατομικών επιχειρήσεων ή

προσωπικώνεταιριών.

Τηνανάπτυξηλοιπόν,τηςΑ.Ε.υπαγόρευσανκυρίως:

Α)Ηανάγκησυγκεντρώσεωςκεφαλαίωνσημαντικούύψους.

Β)Η ανάγκη διασποράς καιπεριορισμού του κινδύνου που

προέρχεταιαπότησυγκέντρωσηαυτήτωνκεφαλαίων.

Γ)Η ανάγκη να μεταβιβάζεταιμε ευχέρεια η ιδιότητα του

κεφαλαιούχου-εταίρου,ώστεαυτόςναμπορείνααποδεσμεύει

εύκολα τα κεφάλαιά του από μια συγκεκριμένη οικονομική

δραστηριότητα.

ΕτσιαναπτύχθηκεοθεσμόςτηςΑ.Ε.τηςοποίαςτοεταιρικό

κεφάλαιο διαιρείται σε ισόποσα τμήματα που

αντιπροσωπεύονταιαπότίτλους(μετοχές)οιοποίοιμπορούννα

μεταβιβασθούν,ενώ κάθεεταίροςευθύνεταιμέχριτουποσού

τηςεισφοράςτου.
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Τακύριαχαρακτηριστικά,λοιπόν,τωνεπιχειρήσεωνπουέχουν

μορφήΑ.Ε.είναι:

ΦορείςτουκεφαλαίουτωνΑ.Ε.είναιοικάτοχοιτωντίτλων

μετοχών.Οιμέτοχοιδενέχουντα δικαιώματα του εταίρου

προσωπικήςεταιρίαςκαιπολλέςφορέςδενέχουντησυνείδηση

επιχειρηματίααλλάτουκεφαλαιούχου-επενδυτή.

Η ιδιότητατουμετόχουμεταβιβάζεταιμετημεταβίβασητου

τίτλουτηςμετοχής.

Ταδικαιώματακαιοιυποχρεώσειςκάθεμετόχουεξαρτώνται

απότούψοςτηςκεφαλαιακήςτουσυμμετοχής,γι’αυτόηΑ.Ε.

χαρακτηρίζεταιωςκεφαλαιουχικήκαιόχιωςπροσωπική.

ΗΑ.Ε.αποτελείνομικόπρόσωποτουοποίουταδικαιώματακαι

οιυποχρεώσειςαπορρέουναπότονόμοκαιτοκαταστατικό.

Κατάρητήδιάταξητουνόμου,έχειτηνεμπορικήιδιότηταέστω

καιαντοαντικείμενοτωνεργασιώντηςδενείναιεμπορικές

πράξεις.

Η οικονομική ευθύνη των μετόχων έναντι των τρίτων

περιορίζεταιμέχριτοποσόσυμμετοχήςτουςστηδιαμόρφωση

τουκεφαλαίουτηςΑ.Ε.

ΗΑνώνυμηΕταιρείαπρέπειναδιατηρείορισμένεςδιατυπώσεις

δημοσιότητας.Μέσασεαυτέςείναιηδημοσίευσητωνετήσιων

αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο (δηλ.τον Ισολογισμό,

τα Αποτελέσματα Χρήσεως και Αποτελέσματα

∆ιαθέσεως τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο)

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία

πολιτική εφημερίδα.ΣτιςΑ.Ε.τοεταιρικόκεφάλαιοδιαιρείται

σε ίσα μέρη,τις μετοχές,οι οποίες είναι ανώνυμες ή

ονομαστικές, και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το

καταστατικό υποβάλλει ορισμένους περιορισμούς

(«δεσμευμένεςμετοχές»).Κάθεμέτοχοςευθύνεταιμέχρικαιτο
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ποσότηςεισφοράςτου.

ΤησύστασητηςΑ.Ε.αναλαμβάνουνορισμέναφυσικάήνομικά

πρόσωπα,οιιδρυτές,πουπαίρνουντηνπρωτοβουλίαγιατην

εκπλήρωση όλωντωντυπικώνδιαδικασιώνπουαπαιτούνται

ώστεηεταιρίανααποκτήσεινομικήπροσωπικότητα.Η Α.Ε.

μπορείνα ιδρυθείαπό ένα ή περισσότερα πρόσωπα,ή να

καταστείμονοπρόσωπημετησυγκέντρωσηόλωντωνμετοχών

σεέναμόνοπρόσωπο.

(Βλ.Σινανιώτη-Μαρουδησελ153,Σαρσεντης-Παπαστασατουσελ151)

3.1.2Όργαναδιοικήσεως/ΕλεγκτέςτηςΑΕ

Μετά τη σύσταση της Α.Ε.σύμφωνα µε το νόμο,αρχίζειη

λειτουργίατης,τηνοποίαδιασφαλίζουνταόργανατηςεταιρίας.

Αυτάείναι:

 ΗΓενικήΣυνέλευσητωνΜετόχων(ΓΣ)

 Το∆ιοικητικόΣυµβούλιο(∆.Σ.)

 ΟιΕλεγκτές.

Α.ΗΓενικήΣυνέλευσητωνΜετόχων.Είναιτοανώτατοόργανο

τηςΕταιρίαςκαιδικαιούταινααποφασίζειγιακάθεεταιρική

υπόθεση.Οιαποφάσειςτηςυποχρεώνουνκαιτουςαπόντεςή

διαφωνούντεςµετόχους.Η ΓενικήΣυνέλευσηµπορείναείναι

τακτικήήέκτατη.Ότανπρόκειταινααποφασίσειτροποποιήσεις

τουκαταστατικούκαλείταικαταστατική.Η ΓενικήΣυνέλευση

καλείται,συγκροτείταισε σώµα µε απαρτία,λειτουργείκαι

αποφασίζεισύµφωναµεταπροβλεπόµενααπότιςδιατάξειςτου

νόµου καιτου καταστατικού.Προϋποθέσεις για να ληφθεί
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έγκυρααπόφασηαπότηΓενικήΣυνέλευσηείναι:

α) να συγκεντρώνεταιη απαιτούµενη από το νόµο ή το

καταστατικόαπαρτία.

β)ναδιαµορφώνεταιπλειοψηφία.Τόσοηαπαρτίαόσοκαιη

πλειοψηφία, λόγω του κεφαλαιακού χαρακτήρα της Α.Ε.

διαµορφώνονται µε βάση το εκπροσωπούµενο από τους

παρισταµένουςµετόχουςκεφάλαιοκαιόχιαπότοναριθµότων

µετόχων.Οκάθεµέτοχοςδιαθέτειτόσεςψήφουςόσοςείναιο

αριθµόςτωνµετοχώντιςοποίεςκατέθεσεγιαναπαραστείστη

συνέλευση.Τόσοηαπαρτίαόσοκαιηπλειοψηφίαδιακρίνονται

σεσυνήθηκαιαυξηµένη.Γιατηνσυνήθηαπαρτίααπαιτείταιη

παρουσίαµετόχωνπουεκπροσωπούντο20%τουκαταβληµένου

ΜετοχικούΚεφαλαίου.Ανδενεπιτευχθεί,οιµέτοχοικαλούνται,

µέσασε20ηµέρες,σεεπαναληπτικήσυνέλευσηπουθεωρείται

ότιβρίσκεταισεαπαρτίαόποιοκαιανείναιτοποσοστότου

εκπροσωπούµενου κεφαλαίου.Οιαποφάσεις λαµβάνονταιµε

απόλυτηπλειοψηφίατουεκπροσωπούµενουκεφαλαίου.

Αυξηµένη απαρτία καιπλειοψηφία απαιτείταιγια ορισµένα

θέµαταιδιαίτερασοβαρά,όπωςπ.χ.ηαύξησηήµείωσητου

κεφαλαίου,η µεταβολή της εθνικότητας ή του σκοπού της

εταιρίας,ηπαράτασητηςδιάρκειας,ηδιάλυσητηςΑ.Ε.κ.α.Τα

θέµατααυτάορίζονταιπεριοριστικάαπότονόµο,καικυρίως

αναφέρονταισε τροποποιήσεις κεφαλαιωδώνδιατάξεωντου

καταστατικού.Η απαιτούµενη γι’αυτά απαρτία απαιτείτην

παρουσίαµετόχωνπουεκπροσωπούντα2/3τουκαταβληµένου

Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία

ακολουθείπρώτηεπαναληπτικήσυνέλευσηγιατηνοποίααρκεί

να παρίσταταιτο 1/2 του καταβληµένου κεφαλαίου καιεάν

υπάρξει και πάλι έλλειψη απαρτίας συγκαλείται δεύτερη

επαναληπτικήσυνέλευσηστηνοποίααπαιτείταιεκπροσώπηση

του1/3τουκαταβληµένουκεφαλαίου.

Ωςπροςτηναυξηµένηπλειοψηφία,στιςσυνελεύσειςαυτέςοι

αποφάσειςλαµβάνονταιµετα2/3τωνψήφωνπουδιαθέτουνοι
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παριστάµενοιµέτοχοι.

Η τακτική Γενική Συνέλευση καλείταιµία φορά το χρόνο

υποχρεωτικά και µέσα σε έξι µήνες από το τέλος της

οικονοµικήςχρήσεως,γιαναεγκρίνειτιςετήσιεςοικονοµικές

καταστάσεις (ισολογισµό, λογαριασµό αποτελεσµάτων,

κατάστασηδιαθέσεωςκερδών,προσάρτηµα),νααποφασίσειγια

τηναπαλλαγήτωνµελώντου∆Σκαιτωνελεγκτώναπόκάθε

ευθύνη.ΕκτάκτωςηΓενικήΣυνέλευσηκαλείται:

1.Αντο∆ιοικητικόΣυµβούλιοκρίνειότισυντρέχειλόγος.

2.Αντοζητήσουνοιτακτικοίελεγκτές.

3.Αν το ζητήσουν µέτοχοιπου εκπροσωπούν το 5% του

ΜετοχικούΚεφαλαίου.

4.ΑνηκαθαρήπεριουσίατηςΑ.Ε.γίνειµικρότερηαπότο1/2

τουκαταβληµένουΜετοχικούΚεφαλαίου,οπότεσυγκαλείτεη

ΓενικήΣυνέλευσηµετοερώτηµαλύσεωςτηςεταιρίας.

ΣηµειώνεταιότιεφόσονηΕταιρίαέχειεκδώσειπρονοµιούχες

µετοχέςµεψήφοήχωρίςψήφο,γιατηλήψηαποφάσεωνπου

θίγουν τα προνόµια προβλέπεταιαπό το νόµο η σύγκληση

ιδιαίτερης συνελεύσεως των προνοµιούχων µετόχων των

οποίων Θίγονταιτα προνόµια,η οποία αποφασίζειγια την

κατάργησηήτονπεριορισµότουπρονοµίουµεπλειοψηφίατων

3/4τουεκπροσωπούµενουσ’αυτήνκεφαλαίου.Ηαπόφασητης

ιδιαίτερηςαυτήςσυνελεύσεωςείναιαπαραίτητηγιατηλήψη

τηςοριστικήςαποφάσεωςαπότηΓενικήΣυνέλευση

(βλΣαρσεντης-Παπαστασατουσελ156)

Β.ΤοδιοικητικόΣυμβούλιο.ΚαθώςοιμέτοχοιτηςΑΕείναι

πολύναδιαφόρωνεπαγγελμάτωνκαιγενικάχαρακτηρίζονται

από ετερογένεια δεν θα ήταν σκόπιμο αλλά καιεφικτό να

ανατίθεταιηδιαχείρισηκαιναεκπροσώπησησεαυτούς.Γιατο

λόγο αυτό ο νόμος προβλέπειτην ανάθεση των εν λόγο
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αρμοδιοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο Το διοικητικό

ΣυμβούλιοεκλέγεταιαπότηΓενικήΣυνέλευση,λειτουργείκαι

παίρνειαποφάσειςκατάπλειοψηφίαπροσώπωνκαιέχειτην

εξουσίαστοναεκπρόσωποιτηνΑΕδικαστικάκαιεξώδικακαι

τηνδιαχωριστικήεξουσίαπουασκείταισυλλογικά.Ταµέλητου,

πουπρέπειναείναιτουλάχιστοντρία,δενείναιαπαραίτητονα

έχουντηνιδιότητατουµετόχουεκτόςαναυτόπροβλέπεταιαπό

το καταστατικό. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού

Συµβουλίουδενµπορείναείναιµεγαλύτερητωνέξιετώνκαιοι

σύµβουλοι,κατά τη λήξη της Θητείας των,είναιπάντοτε

επανεκλέξιµοι. Το καταστατικό µπορεί να καθορίζει την

τµηµατικήανανέωσητωνµελώντου∆ιοικητικούΣυµβουλίου,

π.χ.για ένα εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να

καθορισθείότικάθε χρόνο Θα εκλέγονταιτρία µέλη του

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τριετή θητεία στη θέση τριών

εξερχοµένων. Τα εξερχόµενα µέλη έχουν τη δυνατότητα

επανεκλογής.Το∆ιοικητικόΣυµβούλιοσυνέρχεταιτουλάχιστον

µιαφοράτοµήνακαιέχειαρµοδιότητανααποφασίζειγιακάθε

πράξησχετικήµετηδιοίκησητηςεταιρίας,τηδιαχείρισητης

εταιρικήςπεριουσίαςκαιτηνεπιδίωξητουεταιρικούσκοπού.

Επειδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναιόργανο που ενεργεί

συλλογικά, για λόγους µεγαλύτερης ευελιξίας κατά τη

διαχείριση τωνεταιρικών υποθέσεωνείναιδυνατό,εφόσον

υπάρχεισχετική καταστατική διάταξη,να εκχωρείόλες τις

αρµοδιότητέςτουσεένασύµβουλο,τον∆ιευθύνονταΣύµβουλο,

οοποίοςγιατηνενάσκησήτουςείναιυπόλογοςαπέναντιστο

∆ιοικητικό Συµβούλιο Επίσης µπορεί να εκχωρούνται

περιορισµένες ειδικές αρµοδιότητες σε ένα σύµβουλο,τον

ΕντεταλµένοΣύµβουλο.

Τοκαταστατικόµπορείναδίνειστο∆ιοικητικόΣυµβούλιοτο

δικαίωµα να εκλέγει προσωρινούς συµβούλους σε

αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων ή εκπτώτων

συµβούλων.Ηεκλογήαυτήείναιπροσωρινήκαιισχύειµέχριτη
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σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης η οποία είτε

επικυρώνειτηνεκλογήτουςείτεεκλέγειάλλους.Τασυστήµατα

κατά τα οποία πραγµατοποιείταιη εκλογή του ∆ιοικητικού

ΣυµβουλίουαπότηΓενικήΣυνέλευσηείναικυρίωςδύο:

α)Τοσύστηµατουαριθµούτωνµετοχών,σύµφωναµετοοποίο

κάθεµέτοχοςέχειτόσεςψήφουςόσεςµετοχέςκατέχει.Κάθε

µετοχήπαρέχειδικαίωµαψήφουπουκαλύπτειτοσύνολοτων

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο προκρίνειο

κάτοχόςτης.Συνεπώςέναςµέτοχοςπουκατέχειτο50% των

ψήφωνπουπαρίστανταιστηΓενικήΣυνέλευσηπλέονµίαακόµη

ψήφο,εκλέγειολόκληροτοδιοικητικόΣυμβούλιο

β)Τοαθροιστικόσύστηµαψηφοφορίαςκατάτοοποίοοµέτοχος

πουκατέχειτιςπερισσότερεςµετοχέςµπορείναεκλέξειµόνο

τηνπλειοψηφίατωνµελώντου∆ιοικητικούΣυµβουλίου,οπότε

σ’αυτόθαεκπροσωπηθείκαιηµειοψηφία.ΣτηνΕλλάδα,ονόµος

δίνειτη δυνατότητα να ορίζεταιµε το καταστατικό ότιο

µέτοχος ή οι µέτοχοι µπορούν να διορίσουν µέλη του

∆ιοικητικούΣυµβουλίουσεαριθµόπουναµηνυπερβαίνειτο1/3

του προβλεπόµενου συνολικού αριθµού αυτών.Ο διορισµός

πρέπειναγνωστοποιείταιστηνΑ.Ε.τρείςτουλάχιστονηµέρες

πριναπότησυνεδρίασητηςΓενικήςΣυνέλευσηςκαιοιµέτοχοι

πουάσκησαναυτότοδικαίωµαδενµετέχουνστηνεκλογήτων

υπολοίπωνµελώντου∆ιοικητικούΣυµβουλίου.

(βλΝτάνος-Μπουσλήσελ176,Σαρσεντη-Παπαστασατουσελ156)

Γ.ΟιτακτικοίΕλεγκτές.Oιετήσιεςοικονομικέςκαταστάσεις

τωνανωνύμωνεταιρειών,πουυπερβαίνουνταδύοαπότατρία

κριτήριατηςπαραγράφου6τουάρθρου42ατουK.N.2190/20,

ελέγχονταιυποχρεωτικάαπό Oρκωτό Eλεγκτή -Λογιστή.Tα

κριτήρια του άρθρου 42α § 6,μετά την τροποποίηση που

επέφερε το άρθρο 52 του N.3604/2007,είναι:α)Σύνολο

ενεργητικού (ισολογισμού) 2.500.000,00 ευρώ.β) Kαθαρός

ετήσιοςκύκλοςεργασιών5.000.000,00ευρώ.γ)Mέσοςόρος

προσωπικούχρήσεως50άτομα.
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Ο ΤακτικόςΈλεγχοςτωνετήσιωνοικονομικώνκαταστάσεων

των ανωνύμων εταιριών διενεργείταιαπό ελεγκτές που

εκλέγονταικατάτηνδιάρκειατηςελεγχομένηςχρήσηςαπότην

τακτικήγενικήσυνέλευση,ηοποίακαιέχειτηναποκλειστική

αρμοδιότητα.

Μετάτοννόμο3604/2007οιανώνυμεςεταιρίεςδιακρίνονταισε

σχέση μετοντακτικόΈλεγχο,σετρειςκατηγορίες,ανάλογαμε

τομέγεθοςτηςελεγχόμενηςεταιρίας

α)ανώνυμεςεταιρίες,οιοικονομικέςκαταστάσειςτωνοποίων

έχουνετήσιοκύκλοεργασιώνπάνω από1εκατομμύριοευρώ

καιδενυπερβαίνουντα αριθμητικά όρια τωνκριτηρίωντης

,ελέγχοντανυποχρεωτικάείτεαπόένανορκωτόλογιστήείτε

απότουλάχιστονδυοελεγκτέςπτυχιούχουςανωτάτωνσχολών

πουείναιμέλητουοικονομικούεπιμελητήριου.

Εταιρίες που δεν εμπίπτουνστα ως άνω όρια έχουντην

ευχέρεια να αναθέσουντο έλεγχο τωνετήσιωνοικονομικών

καταστάσεωντουςείτεσεελεγκτέςείτεσεορκωτόελεγκτή-

λογιστή

Β) ο τακτικός έλεγχος ανώνυμων εταιριών που δεν

υπερβαίνουνταδυοαπότααριθμητικάόριακαιέχουνκύκλο

εργασιώνκάτωαπόέναεκατομμύριοείναιπροαιρετικός

Γ)οιανώνυμεςεταιρίεςπουοιοικονομικέςκαταστάσειςτων

οποίωνυπερβαίνουνταδυοαπότατρίααριθμητικάκριτήρια

ελέγχονταυποχρεωτικάαπόέναντουλάχιστονορκωτόλογιστή

Από Ορκωτούς Ελεγκτές επίσης ελέγχονται,ανεξαρτήτως

ορίων,οιεταιρίεςπουοιµετοχέςτουςείναιδιαπραγµατεύσιµες

στο Χρηµατιστήριο,σιΑνώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες

καθώςκαιοιΤραπεζικέςΕταιρίες.

.Οιελεγκτέςοφείλουνναπαρακολουθούν,κατάτηδιάρκειατης
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χρήσεως,την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της

εταιρίας,έχοντας το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση κάθε

σχετικού εγγράφου,βιβλίου ή πρακτικών.Στο τέλος της

χρήσεως είναι υποχρεωµένοι,αφού ελέγξουν τις ετήσιες

οικονοµικές καταστάσεις ,να υποβάλουν προς την τακτική

ετήσιαΓενικήΣυνέλευσηέκθεσηµεταπορίσµατατουελέγχου

των.Σηµειώνεταιότιοέλεγχοςτωντακτικώνελεγκτώνέχει

ιδιαίτερη σηµασία για τη διασφάλιση τωνσυµφερόντωντων

µετόχων της µειοψηφίας από ενδεχόμενες υπερβάσεις ή

παρατυπίεςτου∆ιοικητικόΣυµβούλιοπουεκφράζεισυνήθως

τουςµετόχουςτηςπλειοψηφίας

(βλ Ροκας.Ν σελ354 ,Σαρσέντη-Παπαστασάτου σελ 156)

(http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12326)

3.1.3Επωνυμία

ΗΑνώνυμηΕταιρείαπαίρνειτηνεπωνυμίατηςαπότοείδοςτης
επιχείρησηςπουασκεί.

Στην επωνυμία μπορεί ακόμα, να περιέχεται και το
ονοματεπώνυμο κάποιουαπό τουςιδρυτέςή άλλουφυσικού
προσώπου,είτεηεπωνυμίακάποιαςεμπορικήςεταιρείας.

Πάντως στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις
«ΑνώνυμηΕταιρεία».

Σεπερίπτωσηπουοσκοπόςτηςεταιρείαςεκτείνεταισεπολλά
αντικείμενα, η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα
κυριότερααπόαυτά.

Αν ο σκοπός της εταιρείας διευρυνθεί,δεν συνεπάγεται
αναγκαίαότιπρέπειναμεταβληθείκαιηεταιρικήεπωνυμίαμε
τηνοποίαηεταιρείαείναιήδηγνωστήστιςσυναλλαγές.

Γιατιςδιεθνείςσυναλλαγέςτηςεταιρείαςηεπωνυμίαμπορεί
ναεκφράζεταικαισεξένηγλώσσασεπιστήμετάφρασηήμε
λατινικάστοιχεία.(http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/epwnymiaae.html)
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3.1.4Εμπορικήιδιότητα

Εμπορική ιδιότητα. Η ανώνυμη εταιρία αποκτά την

εμπορικήιδιότητααπότοντύποτης.Έτσι,είναιεμπορική

ακόμη και αν δεν έχει σκοπό την άσκηση εμπορικής

επιχείρησης καιυπάγεταιπάντοτε στους κανόνες του

εμπορικού δικαίου.Οιπράξεις που η εταιρία επιχειρεί

είναιπάντοτεεμπορικέςκατάτεκμήριο.Η εμπορικήτης

ιδιότητααρχίζειαπότηνκαταχώρησήτηςστομητρώοκαι

λήγειμε το πέρας της εκκαθάρισης.Αντίθετα με την

εταιρία οι μέτοχοί της δεν αποκτούν από μόνη τη

μετοχικήτουςιδιότητατηνεμπορικήιδιότητα.Εξαίρεση

θα δεχθούμε για τον μοναδικό ή κυρίαρχο μέτοχο που

καταχράται, σύμφωνα με τα παραπάνω, τη νομική

προσωπικότητα.

( http://www.karagiannislawfirm.gr/emporiko-dikaio/2408-anonimi-eteria-enia-

charaktiristika)

3.1.5Μετοχικόκεφάλαιο

Τομετοχικόκεφάλαιοαποτελείτεαπόουσιώδεςστοιχειότου

καταστατικού.Τοκαταστατικό πρέπειναπροβλέπειτούψος

τουμετοχικούκεφαλαίουοριζόμενοκατάαπόλυτοαριθμόκαι

τοντρόποκάλυψηςκαικαταβολήτου.Τομετοχικόκεφάλαιο

αποτελείταιμονόαπόστοιχείατουενεργητικούπουμπορούννα

τυχών χρηματικής αποτίμησης ,τα οποία δεν μπορούν να

περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη

υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών η παροχής υπηρεσιών.Ο

λογαριασμόςΜετοχικόΚεφάλαιο.εκφράζειέναποσόαξίαςπου

διαμορφώθηκεκατάκαιρούςαπότιςεισφορέςτωνμετόχων

κατά τη σύσταση της εταιρίας και κατά μεταγενέστερες

ουσιαστικές αυξήσεις , καθώς και με κεφαλαιοποιήσεις

διαφόρων ποσών που προέρχονταιαπό αποθεματικά ή από

αναπροσαρμογή της ιστορικής αξίας των περιουσιακών
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στοιχείων, ιδίως των παγίων, της εταιρίας ή από

κεφαλαιοποιούμενεςυποχρεώσειςτηςπροςτρίτους.Τοποσό

αυτό κατανέμεται σε ίσα μέρη, τις μετοχές , που

αντιπροσωπεύονται από μεταβιβάσιμου τίτλους, συνήθως

ανώνυμουςαλλάσυχνάκαιονομαστικούς.Λόγω τηςαρχήςτης

σταθερότηταςτουκεφαλαίου,τοΜ.Κ.δενμπορείναμεταβληθεί

χωρίς να υπάρξει προηγουμένως τροποποίηση του

καταστατικού.

Στηνπερίπτωσηπουτοκαταστατικότηςεταιρίαςδενυπάρχει

σχετικήπρόβλεψηγιατούψοςτουμετοχικούκεφαλαίου ητο

καταβλημένοποσόαυτούείναιμικρότεροων24.000ευρώ ,η

εταιρίαείναιελαττωματικήκαιδύναταιναακυρωθεί

ΟιΑ.Ε.μπορούννα καλύψουντο κεφάλαιό τους εκδίδοντας

μετοχέςείτεκοινές,είτεπρονομιούχες.Επίσηςείναιδυνατότο

καταστατικότηςΑ.Ε.ναπροβλέπειτηδυνατότητααποσβέσεως

του Μ.Κ.,δηλαδή της επιστροφής μέρους ή καιόλης της

ονομαστικήςαξίαςτωνμετοχών,χωρίςαπότηνπράξηαυτήνα

επέρχεταιμείωσητουλογιστικούμεγέθουςπουχαρακτηρίζεται

ωςΜετοχικόΚεφάλαιο.

Πηγή(http://hellenicstartups.gr/)βλ.Αντωνοπούλουσελ150Σαρσέντης-Παπαστασατουσελ293

3.1.6Αύξησημετοχικούκεφαλαίου

Η αύξηση του Μ.Κ.αποφασίζεται1)Από καταστατική Γ.Σ.η

οποίασυνεδριάζειέγκυραμεαυξημένηαπαρτίακαιαποφασίζει

με αυξημένη πλειοψηφία,εκτός αν πρόκειται για αύξηση

προβλεπόμενη από το καταστατικό ,οπότε αρκούν η

συνηθισμένη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των

παρισταμένων κεφαλαίων.2)Από συνήθης γενική συνέλευση

κατά την διάρκεια της πρώτης 5αετιας χωρίς μάλιστα να

χρειάζεταιτροποποίησηκαταστατικού3)Είτεαπότοδηκτικό

συμβούλιοτηςεταιρίαχωρίςτροποποίησητουκαταστατικού,

εφόσονυπάρχειησχετικήπροβλέψειστοκαταστατικόγιατην

πρώτηςπενταετία μεαπόφαση2/3τωνμελώντουδιοικητικού

συμβουλίου.
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Ηαύξησηδιακρίνεταισεουσιαστική,ότανγίνειμεεισφορέςτων

μετόχων οι οποίες θα αποτελέσουν για την Α.Ε.εισροή

αγοραστικής δυνάμεως,καισε τυπική ,όταν πρόκειταινα

χαρακτηρισθούν ως μετοχικό κεφάλαιο τμήματα του ιδίου

κεφαλαίου όπως αποθεματικά ,διαφορά της υπέρ το άρτιο

εκδόσεωςκ.λπ.ήόταναναπροσαρμόζεταιηαξίαπεριουσιακών

στοιχείωνκαικεφαλαιοποιείταιηδιαφοράπροσαρμογής.

ΛόγοιγιατουςοποίουςαποφασίζεταιηαύξησητουΜ.Κ.μπορεί

ναείναι:

1.Η ανάγκη να συγκεντρωθείαγοραστική δύναμη για τη

χρηματοδότησηπρογραμμάτωναναπτύξεωςτηςΑ.Ε.

2.Ηανάγκηαυξήσεωςτουκεφαλαίουκινήσεως.

3.ΗανάγκηνααυξηθείηπιστοληπτικήικανότητατηςΑ.Ε.

4.Ηπολιτικήκερδώνκαιμερισμάτων.

Στιςδύοπρώτεςπεριπτώσειςπρόκειταιγιαουσιαστικήαύξηση.

Η τρίτη περίπτωση μπορείνα οδηγήσεισε τυπική αύξηση

επειδήτοΜ.Κ.αποτελείεγγύησητηςΑ.Ε.προςτουςδανειστές

της , αλλά ο επιδιωκόμενος σκοπός εξυπηρετείται

αποτελεσματικότεραμεουσιαστική αύξηση.Τέλοςητέταρτη

περίπτωσηοδηγείσυνήθωςσετυπικήαύξηση,επειδήεπιδίωξή

τηςείναιαπροσαρμόσειτοναριθμότωνμετοχώνσεμιασχέση

προςτα προβλεπόμενα κέρδη τέτοια,ώστετο κατά μετοχή

μέρισμα να μην αυξηθείυπέρμετρα αν τα συνολικά κέρδη

προβλέπονταιαυξημένα.

ΟιπιοσυνηθισμένοιτρόποιαυξήσεωςτουΜ.Κ.είναι:

1.Νέεςεισφορέςμετόχων.

2.ΜετατροπήομολογιώνήάλλωνυποχρεώσεωντηςΑ.Ε.σε

μετοχές.
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3.ΜετατροπήυποχρεώσεωςτηςΑ.Ε.απόεξαγοράιδρυτικών

τίτλων.

4.Κεφαλαιοποίησηαποθεματικών.

5.Κεφαλαιοποίησηπληρωτέωνμερισμάτων.

6.Κεφαλαιοποίηση της πιστωτικής διαφοράς από

αναπροσαρμογήτωναξιώντουισολογισμού.

(βλΑλεξανδρίδουσελ265,Σαρσεντης-Παπαστασατουσελ296,Ντανοσ-Μπουσλησελ152)

3.1.7Μείωσημετοχικούκεφαλαίου
Η μείωση του Μ.Κ.,λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που

παρουσιάζει ως προς τη διασφάλιση των δανειστών της

εταιρίας,υπόκειταισε αυστηρότερες διατυπώσεις από την

αύξηση.Έτσιδεναρκείηλήψημεπλειοψηφίατων2/3των

ψήφων που εκπροσωπούνταιστη συνέλευση της οποίας η

απαρτίαείναιαυξημένη,αλλάπρέπειεπιπλέονηπρόκλησηγια

τησύγκλησητηςΓενικήςΣυνελεύσεωςκαθώςκαιηαπόφασή

τηςγιατημείωσητουμετοχικούκεφαλαίουναορίζειμεποινή

ακυρότητας το σκοπό της μειώσεως καθώς καιτοντρόπο

πραγματοποιήσεωςτης.

Η απόφαση για μείωση του Μ.Κ.λαμβάνεταιμε αυξημένη

απαρτίακαιπλειοψηφίατηςΓ.Σ.

Η μείωση του κεφαλαίου διακρίνεταισε υποχρεωτική και

εκούσια. Υποχρεωτική έχουμε όταν στην περίπτωση

υπερημερίαςμετόχουηεταιρίαδενκατορθώσειναπουλήσειτις

μετοχέςτουυπερήμερουμετόχου.

Λόγοιπουμπορούνναοδηγήσουνστηνεκούσιαμείωσηείναι:

 ΜεγάλούψοςΜ.Κ.σεσχέσημετιςεργασίεςτηςεταιρίας.
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 Απόσβεσηζημιώνπουεμφανίζονταιστονισολογισμό

 Αδυναμία διανομής επαρκών κερδών όταν δεν

πραγματοποιούνταισεικανοποιητικόεπίπεδο.

ΠρακτικάημείωσητουΜ.Κ.μπορείναπραγματοποιηθεί:

1)μεμείωσητουαριθμούτωνμετοχώνπουμπορείναγίνει

είτεμεαντικατάστασητωνμετοχώνμεμικρότεροαριθμό

νέωνπουδίδονταιστουςπαλαιούςμετόχουςκατ’αναλογία

τωνπαλαιώνμετοχώνοιοποίεςαποσύρονται,είτεμε

συνένωσηπερισσότερωνμετοχώνκαιαντικατάστασητους

μεμίανέα,τηςοποίαςηονομαστικήαξίαείναιμικρότερη

απότοσύνολοτωνονομαστικώναξιώντωνμετοχώνπου

συνενώνονται.

2)Με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας όλωντων

μετοχών.

3)Μεαγοράαριθμούμετοχώνπουηονομαστικήτουςαξία

αντιπροσωπεύει το ποσό μειώσεως του μετοχικού

κεφαλαίου.

Οιμετοχέςαυτέςμετάτηναπόκτησητουςακυρώνονται.

(βλΣαρσέντηςσελ307)
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3.1.8ΛύσηκαιεκκαθάρισητηςΑΕ
Οι αιτίες λύσεως των Α.Ε. καθορίζονται από τον

κωδικοποιημένονόμο2190καιείναιοιακόλουθες:

I. Η πάροδος του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο

καταστατικό.

II. Με απόφαση της Γ.Σ.η οποία λαμβάνεταιμε αυξημένη

απαρτίακαιπλειοψηφία.

III. ΚήρυξητηςεταιρίαςΑ.Ε.σεκατάστασηπτωχεύσεως.

IV. Στην περίπτωση που η αξία του ενεργητικού μετά την

αφαίρεση του παθητικού είναικατώτερη του μισού του

εταιρικούκεφαλαίου

Επίσης,ηΑ.Ε.μπορείναλυθείμεδικαστικήαπόφασηέπειτααπό

αίτηση οποιουδήποτεέχειέννομο συμφέρονστιςακόλουθες

περιπτώσεις:

1.Αν κατά τη σύσταση της Α.Ε.δεν καταβλήθηκε το

κεφάλαιοπουήτανκαταβλητέο.

2.Ανη Α.Ε.δενέχειτο ελάχιστο κεφάλαιο πουορίζειο

νόμος.

3.ΑντοσύνολοτωνιδίωνκεφαλαίωντηςΑ.Ε.έχεικαταστεί

κατώτεροτου1/10τουΜ.Κ.καιηΓ.Σ.δενέχειλάβει

μέτρααποκαταστάσεώςτου.

4.Αν η Α.Ε.δεν έχειυποβάλειπρος καταχώρηση στο

Μητρώο Α.Ε.οικονομικές καταστάσεις,τουλάχιστον 3

συνεχώνχρήσεων,εγκεκριμένεςαπότηΓ.Σ.

Στιςπαραπάνωπεριπτώσειςηαγωγήμπορείναεγερθείκαιαπό

τονΥπουργόΑναπτύξεωςήτηνκατάπερίπτωσηεποπτεύουσα

Αρχή.
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Η Α.Ε.λύεταιακόμαμεδικαστικήαπόφασηέπειτααπόαγωγή

μετόχουήμετόχωνπουεκπροσωπούντουλάχιστοντο1/3του

καταβλημένουΜ.Κ.,ανυφίσταταισπουδαίοςλόγοςπουκαθιστά

αδύνατητησυνέχισητηςεταιρίας.

Μετάτηλύσητηςανώνυμηςεταιρίαςαυτήδενεξαφανίζεται

αλλά,όπωςόλεςοιεταιρίεςμενομικήπροσωπικότητατίθεται

σεεκκαθάριση(εκτόςαπότηνπερίπτωσηπτωχεύσεις)διατηρεί

τηννομικήτηςπροσωπικότητακαιεισέρχεταισεειδικόστάδιο

λειτουργιάς,κατά το οποίο όλες οι δραστηριότητες της

εταιρίας έχουνπλέονμοναδικό σκοπό τηνικανοποίηση των

αναγκώντηςεκκαθαρίσειςκαιόχιαπόαυτόπουορίζει, το

καταστατικό. η εκκαθάριση συνιστάτε στο σύνολο των

ενεργειώνπουαποσκοπούνστησυγκέντρωσητουενεργητικού

της εταιρίας καιτη ρευστοποίηση του,ώστε να καταστεί

δυνατώνναπραγματοποιηθείηαπόσβεσητουπαθητικού.

(βλΝτάνος-Μπουσλήσελ197,Σαρσεντης-Παπαστασατουσελ403)
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3.2.Εταιρίαπεριορισμένηςευθύνης

3.2.1Έννοιακαιχαρακτηριστικά

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική

κεφαλαιουχικήεταιρείαμενομικήπροσωπικότητα,γιαταχρέη

της οποίας ευθύνεταιμόνο η ίδια με τηνπεριουσία της.Η

ΕταιρείαΠεριορισμένηςΕυθύνηςείναιεμπορική,έστω καιανο

σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο

απαγορεύεταιη άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων,όπως

τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση

χαρτοφυλακίουαξιόγραφων,διαχείρισηαμοιβαίωνκεφαλαίων,

χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών

απαιτήσεων,προώθηση καιυλοποίηση επενδύσεων υψηλής

τεχνολογίαςκαιαθλητικέςδραστηριότητες.

ΤοκύριοβασικόχαρακτηριστικότηςΕΠΕτοοποίοτηδιακρίνει

από την ΑΕ είναι ο συνδυασμός προσωπικών αλλά και

κεφαλαιουχικές στοιχείων.Προσωπικών όπως η αρχή της

αυτοδιαχείρισηςκαικεφαλαιουχικώνστοιχείωνόπωςημηλύση

λόγοπτώχευσηςηθανάτου

Άλλαβασικάχαρακτηριστικά:

Ηδιαίρεσητουκεφαλαίουσε“μερίδεςσυμμετοχής”κάθεμία

εκτωνοποίωναποτελείταιαπόεταιρικάμερίδια,απόταοποία

τοκαθέναδενμπορείναείναιμικρότεροτουορισθέντοςαπότο

καταστατικό

Συγκεκριμένοιόροιδημοσιότηταςκατάτηνίδρυσήτηςαλλά

καικαθ’όλητηδιάρκειατηςζωήςτης.

Ηορισμένηδιάρκειάτης(ανκαιηπαράλειψηαναγραφήςτης

διάρκειαςδεναποτελείλόγοακυρότηταςτηςεταιρείας).

Ηπεριορισμένηευθύνητωνεταίρων.

Η λήψηαποφάσεωνκατάπλειοψηφίαπλέοντουμισούτου
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όλουαριθμούτωνεταίρων,πουεκπροσωπούνπλέοντουμισού

τουόλουεταιρικούκεφαλαίου.

Η ύπαρξηδύοοργάνων,ήτοιτηςΓενικήςΣυνέλευσηςτων

εταίρωνκαιτουδιαχειριστήήδιαχειριστών.

(ΒλΡόκαςσελ519,Σαρσέντης-Παπαστασάτουσελ483)

ΚατάκανόναμίαΕταιρείαΠεριορισμένηςΕυθύνηςσυστήνεται

τουλάχιστοναπό2πρόσωπαείτεφυσικάείτενομικά.Ωστόσο

αρκεί1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ)υπό

κάποιεςπροϋποθέσεις.∆ηλαδήδενεπιτρέπεταιεφόσονέχει

ήδηιδρυθείμονοπρόσωπηΕΠΕαπόφυσικόήνομικόπρόσωπο

αυτόναιδρύσεινέαμονοπρόσωπηΕΠΕ.Επίσηςμονοπρόσωπη

ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης

μονοπρόσωπης ΕΠΕ.Τα φυσικά πρόσωπα πρέπεινα έχουν

συμπληρώσειτοδέκατοόγδοο(18ο)έτοςτηςηλικίαςτους.

ΣυμμετοχήανηλίκουστηνίδρυσηΕΠΕεπιτρέπεταιμόνοκατόπιν

δικαστικήςάδειας.

(http://www.startupgreece.gov.gr)

∆εναπαιτείταιελάχιστούψοςεταιρικούκεφαλαίου γιατην

σύστασημιαςΕΠΕ.Τοκεφάλαιοπρέπειναείναικαταβεβλημένο

κατάτηνσύστασήτης.∆ενείναιαπαραίτητοναείναιολόκληρο

σε μετρητά,μπορείνα είναικαιεισφορά σε είδος,δηλαδή

εισφοράπεριουσιακούστοιχείουστηνεταιρεία(πχακίνητο).

(http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13879
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3.2.2ΌργαναδιοικήσεωςτηςΕΠΕ

1Συνέλευσητωνεταίρων
2διαχειριστές

 Πρώτοκαικύριοόργανοείναι ηΣυνέλευσητωνεταίρων ,η
οποίααποφασίζειγιατιςτροποποιήσειςτουκαταστατικού,
εγκρίνει τις λογιστικές καταστάσεις,παρατείνει την
διάρκειατηςεταιρείας,διορίζειτονήτουςδιαχειριστές
καιγενικώς,επιβλέπειτηνεφαρμογήτωνδιατάξεωντης
σχετικήςνομοθεσίας.

 Τοδεύτεροόργανοδιοίκησηςείναι ο,ήοιδιαχειριστές. Οι
διαχειριστές,ενδέχεταιναείναιεταίροιήμηεταίροι,ένας
ή περισσότεροι,για ορισμένο ή για αόριστο χρονικό
διάστημα. Τους διαχειριστές διορίζει, ανακαλεί ή
απαλλάσσειαπό κάθε ευθύνη,μόνο η Συνέλευση των
εταίρων.Συνεπώς,στην ΕΠΕ δεν υπάρχει∆ιοικητικό
Συμβούλιο (όπως στην ΑΕ) και προφανώς, όταν
αναφέρεσθεσε∆.Σ.γιαΕΠΕ,εννοείτετουςδιαχειριστές
τηςΕΠΕ,δεδομένουότιαυτοίενεργούνπράξειςγιατην
εταιρείακαιαυτοί,νόμιματηνεκπροσωπούν

(http://www.e-

forologia.gr/subscription.aspx?code=304&rdr=%2fexplorer%2fdocument.aspx%3fdigest%3d4A

E3BA7C61995640.1D031AEA53&g=True&s=False&l=0)
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3.2.3Επωνυμία

ΗεπωνυμίατηςΕταιρείαΠεριορισμένηςΕυθύνηςσχηματίζεται
από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε
προσδιορίζεταιαπότοαντικείμενοτηςεπιχείρησηςπουασκεί.
Πάντως στην επωνυμία πρέπεινα περιέχονταιοιλέξεις
«ΕταιρείαΠεριορισμένηςΕυθύνης».

(http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/epwnymiaepe.html)

3.2.4Ευθύνητωνεταίρων

Μέχριτουύψουςτουκεφαλαίου.Ηευθύνηείναιτηςεταιρείας

με την περιουσία της,όχιτων εταίρων.Αντίθετα από τις

προσωπικέςεταιρείεςυπάρχειδιαχωρισμόςτηςπεριουσίαςτης

εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών –

εταίρων

(ΒλΡόκαςσελ519)

3.2.5Εμπορικήιδιότητα

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναιεμπορική κατά το

τυπικόσύστημα καιανοσκοπόςαυτήςδενείναιεμπορική

επιχείρηση.ΌσοναφοράταμέλητηςΕ.Π.Ε.,ηθεωρίακατά

πλειοψηφία,αλλάκυρίωςηνομολογία,σχεδόνχωρίςεξαίρεση,

δέχονταιότιαυτά,απόμόνοτογεγονόςτηςσυμμετοχήςτους

στηνεταιρεία,δεναποκτούντηνεμπορικήιδιότητα(1).Γιανα

συμβείαυτόχρειάζεταιοεταίροςτηςΕ.Π.Ε.ναέχειενεργό

συμμετοχήστιςεργασίεςτηςεταιρείας

(ΒλΜπουσλή-Ντάνουσελ57)
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3.2.6Εταιρικόκεφάλαιο

Τοκεφάλαιοτηςεταιρείαςπεριορισμένηςευθύνηςκαθορίζεται

από τουςεταίρουςχωρίςπεριορισμό.πρέπεινακαταβληθεί

ολόκληρο κατά την κατάρτιση της εταιρικής συμβάσεως,

δηλαδή,κατάτηνυπογραφήτουσχετικούσυμβολαιογραφικού

εγγράφου. Από τη διατύπωση της ανωτέρου διατάξεως

προκύπτουνταακόλουθα:

Στο ιδρυτικό συμβόλαιο πρέπεινα αναφέρεταιρητώς πως

κατεβλήθη το εταιρικό κεφάλαιο,π.χ.με καταμέτρηση των

μετρητώνενώπιοντουσυμβολαιογράφουήμετιςσυνημμένες

επιταγές.

ΜέροςτουΚεφαλαίουμπορείναπροέρχεταιαπόεισφορέςτων

εταίρωνσεείδος

Γιατιςεισφορέςσεείδοςεάνηαποτίμησητηςεισφοράςείναι

κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου

αυτήςσυμπληρώνεταιμεευρώμέχριταποσάαυτά.

(http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13879)

3.2.7Εταιρικημερίδα

ΤοκεφάλαιοτηςΕ.Π.Ε.διαιρείταισεεταιρικάμερίδια.Κάθε
εταίροςμετέχειστηνεταιρείαμόνονμεμίαμερίδασυμμετοχής
καιμεπερισσότεραεταιρικάμερίδια,ταοποίααποτελούντην
μερίδασυμμετοχήςτου.

(http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13879).
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3.2.8Αύξησηεταιρικούκεφαλαίου

ΚάθεμεταβολήτουεταιρικούκεφαλαίουτηςΕΠΕ,συνοδεύεται
απότροποποίησητουκαταστατικούτηςεταιρίας.Εντοπίζουμε
πέντεπεριπτώσειςαύξησηςτουεταιρικούκεφαλαίου:

1.Αύξησητουαριθμούτωνεταιρικώνμεριδίων.

2.Αύξησητηςονομαστικήςαξίαςτωνεταιρικώνμεριδίων.Η
νέααξίατηςκάθεεταιρικήςμερίδαςθαπρέπειπάνταναείναι
ακέραιο πολλαπλάσιο του κατώτατου ορισθέντοςποσού του
καταστατικού

3.Απορρόφησηάλληςεταιρίας.

4.Κεφαλαιοποίησηαποθεματικού.

5.Κεφαλαιοποίησητηςπιστωτικήςδιαφοράςπουπροκύπτει
απόαναπροσαρμογήτηςαξίαςπεριουσιακώνστοιχείων.

Γιατηναύξησητουκεφαλαίουδενμπορείναχρησιμοποιηθείτο
τακτικόαποθεματικό,εφόσονχρησιμοποιείταιαποκλειστικάγια
τηνκάλυψητυχόνμελλοντικώνζημιών.Αυτόισχύειακόμακαι
όταντοποσόαυτόέχειυπερβείτοελάχιστοόριοπουορίζειο
νόμος ή το καταστατικό. Η προαιρετική υπέρβαση του
ελαχίστουορίουμπορείναθεωρηθείότιεκφράζειεπιθυμίατης
εταιρίαςγιαπερισσότερηεξασφάλισηέναντιζημιών.

(ΒλΡόκαςσελ569)(http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13879)
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3.2.9Μείωσηεταιρικούκεφαλαίου

Ημείωσητουεταιρικούκεφαλαίουδιακρίνεταισε:

Α)Προαιρετική,λόγω:

-κάλυψηζημιάς

-απόσυρσηπλεοναζόντωνκεφαλαίων

Προαιρετική,γενικά,είναιημείωσητουκεφαλαίουτηςΕΠΕσε

κάθεπερίπτωσηπουαυτήγίνεταιμεαπόφασητωνεταίρων,

χωρίςνατοεπιβάλλειονόμος.

Β)Υποχρεωτική,λόγω:

-Απώλειαςτου50%τουεταιρικούκεφαλαίου

-Εξόδουήαποκλεισμούεταίρου

Σεπερίπτωσηαπώλειαςτου50%τουεταιρικούκεφαλαίουτης

ΕΠΕ,ο νόμος ορίζει(άρθρο 45 παρ.1 Ν.3190/55),ότιοι

διαχειριστέςυποχρεούνταιστησυγκάλεσητηςΣυνέλευσηςτων

Εταίρων,γιανααποφασίσειπερίτηςδιαλύσεωςτηςεταιρίαςή

περίμειώσεωςτουκεφαλαίου.

Ηδιατύπωσηαυτήτουνόμουείναιασαφήςκαιυποστηρίζεται

ότιηδιάταξηαυτήπρέπειναεφαρμόζεταιεφόσονσεκάποια

χρήσηπροκύψειζημιά,είτεπροερχόμενηαπότηχρήσηαυτή,

είτεαθροιστικάαπόακάλυπτεςζημιέςπροηγούμενωνχρήσεων,

που θα είναιμεγαλύτερη του ½ του εταιρικού κεφαλαίου,

ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι αποθεματικά κεφάλαια.

Υποστηρίζεταιόμως καιη άποψη,ότιθα πρέπειπρώτα να

μεταφερθούν σε ελάττωση της ζημιάς όσα αποθεματικά

μπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατοσκοπόαυτόκαιμόνοαν

μείνειακάλυπτη ζημιά μεγαλύτερη από το ½ του εταιρικού

κεφαλαίουναεφαρμοστείηδιάταξη.
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Σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου για σπουδαίο

λόγο η αξία του μεριδίου με την οποία αποζημιώνεταιο

εξερχόμενος ή εταίρος προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο

Πρωτοδικών.Εάνόμωςδενληφθείαπόφασηαπότη συνέλευση

τωνεταίρωνπερίμειώσεωςτουεταιρικούκεφαλαίουμέσασε

δεκαπέντε ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης του

Προέδρου Πρωτοδικών, ο εξερχόμενος εταίρος έχει το

δικαίωμαναζητήσειαπότοδικαστήριοτηλύσητηςεταιρίας.

Το ίδιο δικαίωμα έχει ο εξερχόμενος εταίρος,εάν δεν

ακολουθηθείηδιαδικασίαπουπροβλέπειτοάρθρο42τουΝ.

3190/55.Εάνταυτόχροναμετηνέξοδοτουεταίρουέχουμετην

είσοδοάλλουήάλλωνεταίρων,δενεφαρμόζονταιοιδιατάξεις

μειώσεωςτουεταιρικούκεφαλαίου,απλάκάνουμετροποποίηση

του καταστατικού όπου θα φαίνεται η μεταβίβαση των

εταιρικώνμεριδίων.

ΣεκάθεπερίπτωσημειώσεωςτουκεφαλαίουτηςΕΠΕ,είτε

προαιρετικήςείτευποχρεωτικής,ισχύουνταακόλουθα:

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά πάντοτε την

τροποποίηση του καταστατικού και συνεπώς πρέπει να

ακολουθηθείη σχετική διαδικασία που προβλέπειο νόμος

γενικάμετιςιδιαιτερότητεςκάθεξεχωριστήςπερίπτωσης.

(ΒλΣαρσέντης-Παπαστασατουσελ492)
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3.2.10ΛόγοιλύσηςτηςΕΠΕ

Ηεταιρίαπεριορισμένηςευθύνηςλύεται:

 ΜεαπόφασητηςΓενικήςΣυνέλευσηςπριντηνπαρέλευση

τουχρονικούδιαστήματοςδιάρκειάςτης.

 Μετηνπάροδοτηςδιάρκειαςτης.

 Μετηνκήρυξήτηςσεπτώχευση.

 Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο,μετά από

αίτησηεταίρουήεταίρωνπουεκπροσωπούντουλάχιστον

τοέναδέκατοτουεταιρικούκεφαλαίου.

 Σε κάθε περίπτωση που το προβλέπειο νόμος ή το

καταστατικό.

ΛύσητηςΕΠΕμεαπόφασητηςΓενικήςΣυνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα να

αποφασίσει τη λύση της εταιρίας χωρίς να απαιτείται

σπουδαίοςλόγος.Γιαναληφθείμίατέτοιααπόφασηθαπρέπει

ναυπάρχειπλειοψηφίατωντριώντετάρτωντουόλουαριθμού

των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου

εταιρικού κεφαλαίου.Η πλειοψηφία αυτή μπορείνα είναι

διαφορετική σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται στο

καταστατικότηςεταιρίας.

ΛύσητηςΕΠΕλόγοπτώχευσης

ΜετάτηνκήρυξητηςΕΠΕσεκατάστασηπτώχευσηςηεταιρία

λύεται(παρ.1περίπτωσηδ́ άρθρο44Ν.3190/55).Η νομική

προσωπικότητατηςεταιρίαςεξακολουθείναυπάρχειγιατα

απαραίτητα της πτωχευτικής διαδικασίας.Έτσι,μπορεί η

πτωχεύσασαΕΠΕ,εκπροσωπούμενηαπότοσύνδικοήκαιμόνη



51

της,ότανο νόμος το επιτρέπει,να ασκείένδικα μέσα στα

φορολογικάδικαστήριακλπ.

Η πτώχευση της ΕΠΕ δενσημαίνεικαιτηνπτώχευση των

εταίρων της,λόγω του περιορισμού της ευθύνης τους.Σε

περίπτωσηπτώχευσηςενόςεταίρουτηςΕΠΕ,δενεπέρχεται

λύση αυτής εκτός και αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο

καταστατικό.

ΛύσητηςΕΠΕμεδικαστικήαπόφαση

Σύμφωνα με την παρ.1 περίπτωση γ́ του άρθρου 44 του

Ν.3190/55,μίαεταιρίαπεριορισμένηςευθύνηςμπορείναλυθεί

μεδικαστική απόφαση,μετά από αίτηση κάποιουή κάποιων

εταίρωντηςπουεκπροσωπούντουλάχιστοντοέναδέκατοτου

εταιρικούτηςκεφαλαίουαλλάμετηνπροϋπόθεσηότιυπάρχει

σπουδαίοςλόγος.Σπουδαίοςλόγος,είναιοοποιοσδήποτελόγος

που μπορείνα προκαλέσειτην αδυναμία της εταιρίας να

λειτουργήσειήναπραγματοποιήσειτοσκοπότης.

Τέτοιοςλόγοςθεωρείταιενδεικτικά,ησοβαρήασθένειαενός

εταίρου,όταναυτόςκατέχειτέτοιοποσοστόκαιτέτοιαθέση

στην εταιρία, ώστε η συνέχιση αυτής να καθίσταται

προβληματικήήάλλοςλόγοςμπορείναθεωρηθείηκακήπορεία

τωνεταιρικώνυποθέσεων.Η αγωγήμετηνοποίαζητείταιη

λύσητηςεταιρίας,στρέφεταικατάτηςίδιαςτηςεταιρίας.

ΛύσητηςΕΠΕλόγωδιατάξεωννόμουήκαταστατικού

Υπάρχουνδιάφορεςπεριπτώσειςπουορίζειονόμοςτηλύση

μιαςΕΠΕ.Τέτοιεςπεριπτώσειςαφορούνπαραβίασηδιατάξεων

τουνόμουήδιατάξεωντουκαταστατικού.Αναλυτικότερα:

-ΣεπερίπτωσηπουμίαΕΠΕ,δενακολουθήσειτιςδιατάξειςτου

άρθρου7τουΝ.3190/55,κατάτησύστασητηςαλλάκαικατάτη

λειτουργία της,όπως είναιη τήρηση του ελάχιστου ορίου

κεφαλαίουκαιεταιρικούμεριδίου,καθώςκαιτιςδιατάξειςτου
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άρθρου6καισυγκεκριμένατηςπαραγράφου1πουορίζειότιη

εταιρική σύμβαση σύστασης της ΕΠΕ πρέπει να είναι

συμβολαιογραφικό έγγραφο,η εταιρία θεωρείταιάκυρη με

δικαστικήαπόφασηπουσημαίνειτηνπρόωρηλύσητης.

-Επίσηςηεταιρίαλύεταιανοσκοπόςτηςείναιπαράνομοςή

αντίκειται στη δημόσια τάξη ή αν όλοι οι ιδρυτές όταν

υπογράφηκεησύμβαση,δενείχανικανότηταγιαδικαιοπραξία.

-Ανγιαοποιοδήποτελόγοτοεταιρικόκεφάλαιομειωθείκατά

τοήμισι,οιδιαχειριστέςτηςεταιρίαςέχουντηνυποχρέωσηνα

συγκαλέσουντησυνέλευσητωνεταίρωνγιανααποφασίσουναν

θα διαλυθεί η εταιρία ή θα προχωρήσει σε μείωση του

κεφαλαίου(άρθρο45Ν.3190/55).

-Τέλος,σε περίπτωση που δεν ληφθείαπόφαση από τη

συνέλευση τωνεταίρωνγια μείωση τουκεφαλαίουμέσα σε

δέκα πέντεημέρεςαπό τηνημέρα κοινοποιήσεωςπροςτην

εταιρίατηςδικαστικήςαπόφασηςπουπροσδιορίζειτηναξία

τηςμερίδαςσυμμετοχήςτουεξερχόμενουεταίρουήεάνδεν

ακολουθήσειεντόςεύλογουχρόνουηδιαδικασίατουάρθρου42,

το οποίο ορίζει τη διαδικασία μειώσεως του εταιρικού

κεφαλαίου,

οεξερχόμενοςεταίροςμπορείναζητήσειαπότοδικαστήριοτη

λύσητηςεταιρίας (εκτόςτηςλύσηςτηςλόγω κήρυξήςτηςσε

πτώχευση)ακολουθείτοστάδιοεκκαθάρισης

(ΒλΡόκαςσελ574,Σαρσέντης-Παπαστασατουσελ500,Ντανος-Μπουσλησελ210)
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3.2.11Εκκαθάρισησεπερίπτωσηλύσηςτης

ΕΠΕ

Σκοπόςτηςεκκαθάρισηςείναιηρευστοποίησητηςεταιρικής

περιουσίαςηεξόφλησηόλωντωνυποχρεώσεωντηςεταιρίας

και η διανομή στους εταίρους του τυχόν απομένοντος

υπολοίπου.Η εταιρία ώσπου να περατωθείη εκκαθάριση

εξακολουθείναλειτουργείαποκλειστικάγιατιςανάγκεςτης

εκκαθάρισης,αυτό όμωςδενσημαίνειότιοισυμβάσειςυπό

εκτέλεση δεν πρέπει να αποπερατωθούν ή ότι κάποιες

δευτερεύουσεςεμπορικέςπράξειςδενμπορούνναγίνουν.Η

ΕΠΕκατάτηνεκκαθάρισηδιατηρείτηνεπωνυμίατηςστηνοποία

όμωςπροστίθεταικαιοόρος«ΥπόΕκκαθάριση».Η Συνέλευση

τωνΕταίρωνδιατηρείτηνκυριαρχικήεξουσίατηςστηνεταιρία,

μέχρι την οριστική παύση των εργασιών της, ενώ οι

διαχειριστές ενεργούν την εκκαθάριση εκτός και αν το

καταστατικόορίζειάλλουςεκκαθαριστέςήησυνέλευσητων

εταίρωναποφάσισεδιαφορετικά.

Εκκαθαριστές

Σε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά από το

καταστατικόήαπότησυνέλευσητωνεταίρων,εκκαθαριστής

της ΕΠΕ ορίζεταιο διαχειριστής ή οιδιαχειριστές της.Οι

εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν τις εκκρεμείς

υποθέσειςτηςεταιρίας,ναεισπράξουντιςαπαιτήσειςτης,να

ρευστοποιήσουντηνπεριουσίατης,ναεξοφλήσουνταχρέητης,

καιναδιανείμουντηναπομένουσαπεριουσίαστουςεταίρους.

Για το σκοπό της περατώσεως των εκκρεμών και μόνο

υποθέσεων της εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν να

ενεργήσουνκαινέεςπράξεις.
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Αυτόσημαίνειότιοιεκκαθαριστέςανεξάρτηταμετοανείναιοι

ίδιοιοιδιαχειριστέςήόχι,εκτελούνχρέηδιαχειριστών,οπότε

εκπροσωπούν την επιχ/ση και υπογράφουν γι’ αυτήν. Η

εκκαθάρισηγίνεταιαπόόλουςμαζίτουςεκκαθαριστέςκαιοι

αποφάσειςτουςλαμβάνονταικατά πλειοψηφία εκτόςκαιαν

ορίζεταιαλλιώςστο καταστατικό.Οιεκκαθαριστέςμπορούν

ανάπάσαστιγμήναανακληθούν:

-Ανέχουνδιοριστείαπότοκαταστατικό,μεδικαστικήαπόφαση

γιασπουδαίολόγοτηςμετάαπόαίτησητηςσυνέλευσηςτων

εταίρων

-Αν έχουν διοριστείαπό συνέλευση ων εταίρων,πάλιγια

σπουδαίο λόγο μεδικαστική απόφαση,μετάαπό αίτηση των

εταίρωνπουεκπροσωπούντο1/10τουλάχιστοντουεταιρικού

κεφαλαίου. στις επείγουσες περιπτώσεις προσωρινά το

δικαστήριο αποφασίζειμε τη διαδικασία των προσωρινών

μέτρων.

-Οιδιορισμένοιδιαχειριστέςπουεκτελούνχρέηεκκαθαριστών,

μπορούνναανακληθούνοποτεδήποτεμεαπόφασητωνεταίρων

Ο διορισμόςτωνεκκαθαριστώνκαθώςκαιηπαύσητουςγια

οποιοδήποτελόγο.

(βλΝτάνος-Μπουσλήσελ211)
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3.3Ιδιωτικήκεφαλαιουχικήεταιρία

3.3.1Έννοιακαιχαρακτηριστικά

ΗΙΚΕείναικεφαλαιουχικήεταιρίαμενομικήπροσωπικότητακαι
είναιεμπορικήακόμακαιανοσκοπόςτηςδενέχεινακάνειμε
εμπορική δραστηριότητα. Εντάσσεται στις εταιρείες που
διαθέτουναφενόςκεφάλαιοκιαφετέρουπεριορισμένηευθύνη
τωνμελώντουςγιαταεταιρικάχρέη,Ευθύνεταιμόνοαυτήμε
τηνπεριουσίατηςγιατιςεταιρικέςυποχρεώσειςμεεξαίρεση
την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με
εγγυητικές εισφορές Βασικό της χαρακτηριστικό είναιότι
απαιτείταιησυμμετοχήενόςτουλάχιστονεταίρουμετηλήψη
τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχείσε κεφαλαιακή
εισφορά αξίαςτουλάχιστον1ευρώ.Ωστόσο,είναιδυνατήη
συμμετοχή εταίρωνκαιη λήψη μεριδίωνκαιμε άλλα είδη
εισφορών:τιςκεφαλαιακές καιτιςεγγυητικέςτωνοποίωνη
αξίαδενμπορείναυπερβαίνειτο75% τουποσούτηςευθύνης
πουαναλαμβάνειοεταίροςέναντιτωνδανειστώντηςεταιρείας
με εξαίρεση τους εταίρους με εγγυητικές εισφορές. Το
ελάχιστοκεφάλαιοτηςΙΚΕείναιέναευρώ (1€),χωρίςωστόσο
να αποκλείεται να οριστεί από τους ενδιαφερόμενους
υψηλότερομέγεθοςκεφαλαίου.Ημεταβίβασηκαιηεπιβάρυνση
τωνμεριδίωνιδιωτικήςκεφαλαιουχικήςεταιρείαςενζωήή
αιτίαθανάτουείναιελεύθερη.

Αλλάβασικάχαρακτηριστικά

1.Ηδιάρκειατηςεταιρείαςείναιορισμένουχρόνουκαιανδεν
ορίζεται η ακριβής διάρκεια στο καταστατικό ισχύει η
δωδεκαετία,ενώ παράτασηδιάρκειαςείναιδυνατήµεαπόφαση
τωνεταίρωνκαιανηαπόφασηαυτήδενμνημονεύειτοχρόνοθα
ισχύειπάλιηδωδεκαετία.
3.Συστήνεταικαιτροποποιείταιμεαπλόιδιωτικόέγγραφο,το
οποίοελέγχεταιαπότιςΥπηρεσίεςΓ.Ε.ΜΗ.χωρίςνααπαιτείται
δηλαδήσυμβολαιογραφικόέγγραφοεκτόςαπότιςπεριπτώσεις
κατά τις οποίες προκύπτει ανάγκη λόγω κεφαλαιακών
εισφορών(π.χ.ακίνητα)
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3.3.2ΌργαναδιοικήσεωςτηςΙΚΕ

Όργανατηςεταιρείαςείναιησυνέλευσητωνεταίρωνκαιο/οι

διαχειριστής/ες.Ηδιαχείρισητηςεταιρίαςμπορείναασκείται

από ένα ή περισσότερα άτομα, τους διαχειριστές, που

αποτελούνόργανοτηςεταιρίας.Οδιαχειριστήςμπορείναμην

είναιεταίρος πιθανή έλλειψη καταστατικής πρόβλεψης η

διαχείρισηασκείταισυλλογικάαπόόλουςτουςεταίρους.για

ορισμένοήαόριστοχρόνο,πουορίζονταικαιανακαλούνταιμε

απόφασητωνεταίρωνπουεκπροσωπούντηνπλειοψηφίατων

εταιρικών μεριδίων, εκτός αν το καταστατικό ορίζει

διαφορετικά..Σεκάθεπερίπτωση πουελλείπειδιαχειριστής

διοριζόμενοςαπόεταίρο,ηδιαχείρισηασκείταινομίμωςαπό

τους λοιπούς διαχειριστές.Ανάκληση διαχειριστή που ασκεί

καταστατική διαχείριση μπορεί να γίνει και με δικαστική

απόφαση,για σπουδαίο λόγο,μετά από αίτηση εταίρωνπου

κατέχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών

μεριδίων διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και

ποινικάαπέναντισεφορολογικούςκαιασφαλιστικούςφορείς..

Ησυνέλευσησυγκαλείταιαπότονδιαχειριστήοκτώ (8)ημέρες

πριν από την πραγματοποίησή της καιοιεταίροιπου δεν

παρευρίσκονταιενημερώνονται.Κάθεεταιρικόμερίδιοπαρέχει

δικαίωμαμιαςψήφου,μετέχουνόλοιοιεταίροι,αυτοπροσώπως

ήμεαντιπρόσωπο.Τοκαταστατικόμπορείναθέτειμέγιστο

όριοαριθμούψήφωνπουμπορείναέχεικάθεεταίρος.Στην

περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας

θεωρείταιότιταεπιπλέονμερίδιατουεταίρουδενυπάρχουν.Η

συνέλευσηαποφασίζειμεαπόλυτηπλειοψηφίατουσυνολικού

αριθμού των εταιρικών μεριδίων καταστατικό μπορεί να

αυξήσειτοποσοστόλήψηςόλωνήορισμένωναποφάσεωνήκαι

ναορίσειότιορισμένεςαποφάσειςλαμβάνονταιομόφωνα.Οι

αποφάσειςτηςσυνέλευσηςδεσμεύουντουςαπόντεςή τους

διαφωνούντεςεταίρους.Τοκαταστατικόμπορείναπροβλέπει

ότιορισμένεςήκαιόλεςαποφάσειςλαμβάνονταιμεπλειοψηφία

τουαριθμούτωνεταίρων,πουεκπροσωπούντηνπλειοψηφία

τουσυνολικούαριθμούτωνεταιρικώνμεριδίων.
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Αποφάσειςτωνεταίρωνχωρίςσυνέλευση

Κατάπαρέκκλισηαπότιςπροηγούμενεςδιατάξεις,οιαποφάσεις

των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να ληφθούν

εγγράφωςχωρίςσυνέλευση.Τοίδιοσυμβαίνεικαιανόλοιοι

εταίροιή οιαντιπρόσωποίτους συμφωνούννα αποτυπωθεί

πλειοψηφικήαπόφασήτουςσεέγγραφο,χωρίςσυνέλευση.Το

σχετικό πρακτικό υπογράφεταιαπό όλουςτουςεταίρουςμε

ένδειξητωντυχόνμειοψηφούντων.

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/diagramma_nomou2.doc

http://www.artion.gr/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE

-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1

3.3.3Επωνυμία

Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας

σχηματίζεταιείτεαπότοόνομαενόςήπερισσότερωνεταίρων

είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκείκαθώς

επίσηςεπιτρέπεταικαιηχρήσηφανταστικήςεπωνυμίας.Στην

επωνυμίατηςιδιωτικήςκεφαλαιουχικήςεταιρείαςπρέπεινα

περιέχονταισεκάθεπερίπτωσηολογράφωςοιλέξεις«Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».Στην

περίπτωσηπουηεταιρείαείναιμονοπρόσωπη,στηνεπωνυμία

τηςσυμπεριλαμβάνονταιοιλέξεις«Μονοπρόσωπο-πηΙδιωτική

ΚεφαλαιουχικήΕταιρεία»ή«ΜονοπρόσωπηΙ.Κ.Ε.».

http://epixeireite.duth.gr/?q=node/1790#.VqC35JqLTIU

3.2.4Ευθύνητωνεταίρων

Οιεταίροιτης ΙΚΕ δεν ευθύνονταιγια τα χρέη της,αλλά

προβλέπειεγγυητικέςεισφορές,μέσω τωνοποίωνοεταίρος

αναλαμβάνειευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρις ενός

ορισμένουποσού,τοοποίοαναφέρεταιστοκαταστατικό.

http://www.eea.gr/gr/el/articles/vasika-xaraktiristika-idiotikis-kefalaioyxikis-etaireias-ike
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3.3.5Εμπορικήιδιότητα

ΗΙ.Κ.Ε.είναιεμπορικήακόμακαιανοσκοπόςαυτήςδενείναιη

εμπορική δραστηριότητα.Η Ι.Κ.Ε.,δηλαδή,είναι εμπορική

εταιρείακατάτοτυπικόκριτήριο.ΌσοναφοράταμέλητηςΙ.Κ.Ε.,

απότογεγονόςτηςσυμμετοχήςτουςστηνεταιρείακαιμόνο,

δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα.Για να συμβείαυτό

χρειάζεταιοεταίροςτηςΙ.Κ.Ε.ναέχειενεργόσυμμετοχήστις

εργασίεςτηςεταιρείας(π.χ.διαχειριστής)

http://www.isotita.esee.gr/FAQs/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF

%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%B

D%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%

CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%AF.aspx

3.3.6Εταιρικόκεφάλαιο

Η ΙΚΕέχεικεφάλαιοτουλάχιστονενός ευρώ.Σεπερίπτωση

πολύ μικρού κεφαλαίου σε μετρητά τα άλλα δύο είδη

προσφορώνεταίρων(κεφαλαιακέςκαιεγγυητικές)μπορούννα

βοηθήσουν την πιστοληπτική ικανότητα καιτη λειτουργία,

γενικότερα,τηςεταιρείας.ΟιεισφορέςτωνεταίρωντηςΙΚΕ

μπορείναείναιτριώνειδών:

α) Κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά ή σε είδος,που

σχηματίζουντοεταιρικόκεφάλαιο

β)Εξωκεφαλαιακέςεισφορές,οιοποίεςσυνίστανταισεπαροχές

που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής

εισφοράς,όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη

υποχρέωσηςεκτέλεσηςεργασιώνήπαροχήςυπηρεσιών.Ηαξία

τωνεισφορώναυτώνκαθορίζεταιστοκαταστατικό

γ)Εγγυητικέςεισφορές,οιοποίεςσυνίστανταιστηνανάληψη

ευθύνηςέναντιτωντρίτωνγιαχρέητηςεταιρείαςμέχριτο

ποσόπουορίζεταιστοκαταστατικό.

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/odhgies-IKE.pdf
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3.3.7Εταιρικάμερίδια

Τοαρχικόκαταστατικότηςεταιρείαςπρέπεινααναφέρειτον

συνολικόαριθμόεταιρικώνμεριδίων,πουσυνιστούντοαρχικό

εταιρικόκεφάλαιο,καθώςκαιτοείδοςεισφοράςπουταμερίδια

αυτά εκπροσωπούν και ακόμη τον αριθμό μεριδίων κάθε

εταίρου. Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει ονομαστική αξία

τουλάχιστονένα(1)ευρώ καιαυτόισχύειγιαόλαταείδητων

εισφορών.Ταεταιρικάμερίδιαδενμπορούνναπαρασταθούνμε

μετοχές,αλλάηεταιρείαμπορείναχορηγείέγγραφοσεκάθε

εταίρογιαταμερίδιαπουκατέχει,τοοποίοδενέχειχαρακτήρα

αξιόγραφου. Όλα τα είδη εισφορών (κεφαλαιακών -

εξωκεφαλαιακών-εγγυητικών)διαιρούνταισεεταιρικάμερίδια

τηςαυτήςονομαστικήςαξίας.Όμως,σεκάθεεταιρικόμερίδιο

αντιστοιχείέναμόνοείδοςεισφοράς(είτεκεφαλαιακήςείτε

κεφαλαιακήςείτεεγγυητικής).∆ενείναιδυνατότοίδιομερίδιο

νααντιστοιχείκατάέναμέροςτηςαξίαςτουπ.χ.σεκεφαλαιακή

καικατ’άλλομέροςσεεξωκεφαλαιακήήεγγυητικήεισφορά.O

αριθμός των μεριδίων κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά

ανάλογοςπροςτηναξίατηςεισφοράςτου.∆εναπαιτείταινα

εμφανίζονταισεμίαΙΚΕκαιτατρίαείδηεισφορώνήστηνίδια

αναλογίστηκανΙΚΕπρέπειναυπάρχειτουλάχιστονέναεταιρικό

μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. ∆εν

επιτρέπεταιη σύσταση ΙΚΕ χωρίς κεφάλαιο (κεφαλαιακές

εισφορές),δηλ.μόνομεκεφαλαιακέςκαιεγγυητικέςεισφορές.

Κατ’αρχήν,η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που

αντιστοιχούνσεόλαταείδητωνεισφορώνείτεενζωήείτε

αιτίαθανάτουείναιελεύθερη.Όμως,εταίροςμεμερίδιαπου

αντιστοιχούνσεκεφαλαιακήήεγγυητικήεισφορά,πουδενέχει

εξολοκλήρουκαταβληθεί,δενεπιτρέπεταιναμεταβιβάσειτα

μερίδιάτουαυτά,εκτόςανεξαγοράσειτιςυποχρεώσειςτου..

http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid=1351081665
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3.3.8Αύξησηεταιρικούκεφαλαίου

Η αύξησητουκεφαλαίουγίνεταιμεαύξησητουαριθμούτων

εταιρικώνμεριδίων.Σεπερίπτωσηαύξησηςκεφαλαίουπουδεν

γίνεταιμεεισφοράσεείδοςόλοιοιεταίροιέχουνδικαίωμα

προτίμησης στο νέο κεφάλαιο,ανάλογα με τοναριθμό των

εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα

προτίμησηςασκείταιμεδήλωση προςτηνεταιρεία μέσα σε

είκοσι(20)ημέρες από τηνκαταχώριση της απόφασης των

εταίρων.Τοκαταστατικόμπορείναπροβλέπειότιτοδικαίωμα

προτίμησης το έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωμα

προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με

απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη

πλειοψηφίατωνδύοτρίτων(2/3)τουσυνολικούαριθμούτων

εταιρικώνμεριδίων.Ανηαπόφασηαυτήδενμπορείναληφθεί

λόγω αντιρρήσεωνεταίρουήεταίρων,τωνοποίωνμειώνονται

τα ποσοστά,εφαρμόζεται το καταστατικό που μπορείνα

προβλέπειότιτοκεφάλαιοθααυξηθείσεσυγκεκριμένοχρονικό

σημείο με νέες εισφορές ορισμένου ποσού («εγκεκριμένο

κεφάλαιο»).

http://www.kemel.gr/sites/default/files/files/ike_skhedio_sustases.pdf

3.2.9Μείωσηεταιρικούκεφαλαίου

Ημείωσηκεφαλαίουγίνεταιμεακύρωσηυφιστάμενωνμεριδίων

πουαντιστοιχούνσεκεφαλαιακέςεισφορέςκαιμετήρησητης

αρχήςτηςίσηςμεταχείρισηςτωνεταίρωνπουέχουντέτοια

μερίδια*.Ημείωσηδενεπιτρέπεταιναεπιφέρειμηδενισμότου

κεφαλαίου,εκτός ανγίνεταιταυτόχρονη αύξηση τούτου.Σε

περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο

ενεργητικόμπορείνααποδίδεταιστουςεταίρουςμεμερίδια

που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές,μόνο αν οι

εταιρικοίδανειστέςδενπροβάλλουναντιρρήσεις.Η προβολή

αντιρρήσεωνπρέπειναγίνειμεδήλωσητωνδανειστώνπρος

τηνεταιρείαμέσασεένα(1)μήνααπότηνκαταχώρισητης
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απόφασηςτωνεταίρωνγιαμείωσητουκεφαλαίουστοΓ.Ε.ΜΗ.

Ανυπάρξειτέτοιαδήλωση,αποφαίνεταιτοδικαστήριομετάαπό

αίτηματηςεταιρείας.Τοδικαστήριομπορείναεπιτρέψειτην

απόδοσητουενεργητικούστουςεταίρουςήνατηνεξαρτήσει

από εξόφληση του δανειστή,παροχή σε αυτόν επαρκών

ασφαλειών.Εάνυποβληθούναντιρρήσειςαπόπερισσότερους

δανειστές,εκδίδεταιμίααπόφασηωςπροςόλες.Η παρούσα

παράγραφοςδενεφαρμόζεταιανημείωσηγίνεταιγιααπόσβεση

ζημιώνήγιασχηματισμόαποθεματικού.

http://www.kemel.gr/sites/default/files/files/ike_skhedio_sustases.pdf

3.2.10ΛόγοιλύσηςτηςΙΚΕ

ΛόγοιΛύσης Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται:α)

οποτεδήποτεμεαπόφαση τωνεταίρων,β)ότανπαρέλθειο

ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός

παραταθείπρινλήξειμεαπόφασητωνεταίρων,γ)ανκηρυχθείη

εταιρεία σε πτώχευση καιδ) σε άλλες περιπτώσεις που

προβλέπειτο καταστατικό.Η λύση της εταιρείας,αν δεν

οφείλεταιστηνπάροδοτουχρόνουδιάρκειας,καταχωρίζεται

στοΓ.Ε.ΜΗ.μεμέριμνατουεκκαθαριστή.Ανλυθείηεταιρεία

για οποιοδήποτε λόγο,εκτός από την κήρυξη αυτής σε

πτώχευση,ακολουθείτοστάδιοτηςεκκαθάρισης.Άρκεικατατο

πέραςτηςεκκαθάρισηςηεταιρείαναεξακολουθείκαιδιατηρεί

τηνεπωνυμία της,στηνοποία προστίθενταιοιλέξεις «υπό

εκκαθάριση».Η εξουσίατωνοργάνωντηςεταιρείαςκατάτο

στάδιοτηςεκκαθάρισηςπεριορίζεταιστιςαναγκαίεςγιατην

εκκαθάρισητηςεταιρικήςπεριουσίαςπράξεις.Οεκκαθαριστής

μπορείνα ενεργήσεικαινέες πράξεις,εφόσον με αυτές

εξυπηρετούνταιηεκκαθάρισηκαιτοσυμφέροντηςεταιρείας.Η

εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή,εκτός αν το

καταστατικόπροβλέπειδιαφορετικάήαποφάσισαναλλιώςοι

εταίροι*.Οιδιατάξειςγιατοδιαχειριστήεφαρμόζονταιανάλογα

καιστονεκκαθαριστή.

http://www.kemel.gr/sites/default/files/files/ike_skhedio_sustases.pdf
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3.2.11ΕκκαθάρισησεπερίπτωσηλύσηςτηςΙΚΕ

Μετηνέναρξητηςεκκαθάρισης,οεκκαθαριστήςυποχρεούται

ναενεργήσειαπογραφήτωνπεριουσιακώνστοιχείωνκαιτων

υποχρεώσεων της εταιρείας καινα καταρτίσειοικονομικές

καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με

απόφασητωνεταίρων.Εφόσον,ηεκκαθάρισηεξακολουθεί,ο

εκκαθαριστήςυποχρεούταινακαταρτίζειστοτέλοςκάθεέτους

οικονομικές καταστάσεις.Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να

περατώσειαμελλητίτιςεκκρεμείςυποθέσειςτηςεταιρείας,να

εξοφλήσειταχρέητης,ναεισπράξειτιςαπαιτήσειςτηςκαινα

μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη

ρευστοποίηση τωνπεριουσιακώνστοιχείωντηςεταιρείας,ο

εκκαθαριστήςοφείλειναπροτιμάτηνεκποίησητηςεπιχείρησης

ωςσυνόλου,όπουτούτοείναιεφικτό.Εταίροιμεκεφαλαιακές

εισφορέςεξακολουθούνκαικατάτοστάδιοτηςεκκαθάρισηςνα

παρέχουν υπηρεσίες,που αποτελούν το αντικείμενο της

εισφοράςτους,στομέτροπουτούτοείναιαναγκαίογιατην

διεκπεραίωσητωνεργασιώντηςεκκαθάρισης.Οεκκαθαριστής

διανέμειτοπροϊόντηςεκκαθάρισηςστουςεταίρους,ανάλογα

με τον αριθμό μεριδίων καθενός.Με συμφωνία όλων των

εταίρωνοεκκαθαριστήςμπορείναπροβείσεαυτούσιαδιανομή

τηςπεριουσίας.Ο εκκαθαριστήςμεριμνάγιατηνκαταχώριση

της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.Η εταιρεία

μπορείνα αναβιώσειμε ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

*Παρατήρηση:Οιεταίροιμπορούννααποφασίσουνδιαφορετικά

απότοκαταστατικόμόνομετηναυξημένηπλειοψηφίατωνδύο

τρίτων(2/3)τουσυνολικούαριθμούτωνεταιρικώνμεριδίων.

http://www.kemel.gr/sites/default/files/files/ike_skhedio_sustases.pdf
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4.∆ιαφοροπιοισεις προσωπικών και

κεφαλαιουχικώνεταιριών

Στιςπροσωπικέςεταιρίεςδεναπαιτείταιαπότονόμοελάχιστο

ύψοςκεφαλαίουγιατησύστασητηςεταιρίας,ενώ μπορείνα

γίνεικάποιοςεταίροςσυνεισφέρονταςμόνοτηνπροσωπικήτου

εργασία.Πράγμαπουείναιαδύνατοστιςκαθαράκεφαλαιουχικές

εταιρείες«ΑΕ»,όπουαπαιτείταιεισφορά υψηλούκεφαλαίου,

πουπεριορίζειόμωςτονκίνδυνογιατηνεταιρεία.Τοκεφάλαιο

είναιδιαιρεμένοσεμετοχέςπουμπορούνναεκδώσουνκαινα

δώσουντη δυνατότητα ακόμα καισε μικρό μετόχους να το

καλύψουν..ΗΕΠΕτώρα διατηρείτοστοιχειότωνπροσωπικών

εταιριώνγιατηνμηύπαρξηκατωτάτουκεφαλαίουαλλάκατέχει

το χαρακτηριστικό της ευθύνης των εταίρων των

κεφαλαιουχικών εταιριών πράγμα που την κάνει να έχει

περισσότερεςκαισυγκεκριμένεςγραφειοκρατικέςδιατυπώσεις

απότιςπροσωπικέςεταίρες.Τοκεφάλαιοδιαιρείταισεισόποσα

τμήματα,ταεταιρικάμερίδια.Κάθεεταίροςμπορείνακατέχει

έναήκαιπερισσότεραεταιρικάμερίδια,ταοποίααποτελούντην

μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.Όσο αφορά την ΙΚΕ

συστήνετεμεένααπλόιδιωτικόσυμφωνητικόόπωςκαιστις

προσωπικέςεταιρίεςκαιπεριλαμβάνειτοστοιχείοτουπολύ

μικρούκεφαλαίου(1ευρώ )πουπροσεγγίζειταστοιχειάτης

ΕΠΕ.ΟιεταίροιτηςΙΚΕδενευθύνονταιγιαταχρέητης,αλλά

προβλέπειεγγυητικέςεισφορές,μέσω τωνοποίωνοεταίρος

αναλαμβάνειευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρις ενός

ορισμένουποσού,τοοποίοαναφέρεταιστοκαταστατικό.

Οιεισφορέςμπορούννα είναικεφαλαιακές,να αντιστοιχούν
δηλαδήστογνωστόμαςκεφάλαιο,αλλάεπίσηςκεφαλαιακές,να
αντιστοιχούνδηλαδήσεστοιχείαμηυποκείμενασεαποτίμηση
όπωςηπαροχήυπηρεσιών.ΗβασικήκαινοτομίατηςΙΚΕείναιη
αποσύνδεσητηςεταιρικήςσυμμετοχήςκαιτωνμεριδίωναπότο
κεφάλαιο.Ενώ στιςκλασικέςπεριπτώσειςτηςΑ.Ε.καιτηςΕΠΕ
οιμετοχές καιτα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του
κεφαλαίου καιπροσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής
καθενός, στην ΙΚΕ τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι
αποκλειστικάστοκεφάλαιο,ωςμοναδικόπαρονομαστή,αλλάσε
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ένανευρύτεροπαρονομαστή,πουαποτελείταιαπότηναξίατου
συνόλου των εισφορών. Αυτό είναι ίσως το βασικότερο
χαρακτηριστικότης νέαςεταιρικήςμορφής

Στο διαχειριστικό κομμάτι βρίσκουμε τις μεγαλύτερες

διαφοροποιήσειςτωνεταιριών.Ξεκινώνταςμετιςπροσωπικές

εταιρίεςκαλό θαήταντηςξεχωρίσουμετηνΟΕκαιτηνΕΕ.Και

αυτόδιότιπαρουσιάζουν διαφορές προςτηνδιαχείρισηαλλά

καιπροςτηνευθύνητωνεταίρων.

Η Ο.Ε.συστήνεταιαπό δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία

ευθύνονται,απεριόριστα,μετοσύνολοτηςπεριουσίαςτουκαι

όχιμέχριορισμένοποσόκαιγιατοσύνολοτηςυποχρέωσης

έναντιαυτούπουέχειαπαίτησηαπότηνεταιρείακαιόχισε

ποσοστό. ΣτηνΕ.Ε υπάρχουνομόρρυθμοικαιετερόρρυθμοι

εταίροι.Για τους ομόρρυθμους ισχίοιτο ίδιο με την 0Ε .

Αντίθετα οιετερόρρυθμοιπου είναιένας ή περισσότεροι,

ευθύνονται περιορισμένα και μάλιστα μέχρι το ποσό της

εισφοράς που κατέβαλαν ή οφείλουν να καταβάλουν στην

εταιρία.Η ύπαρξηεταίρωνπουευθύνονταιπεριορισμέναείναι

ένα στοιχείο που προσεγγίζει την ετερόρρυθμη με τις

κεφαλαιουχικές εταιρίες,στις οποίες οιμέτοχοιευθύνονται

μόνομέχριτουποσούτηςεισφοράςτουςπουέχουνμπεισε

αυτήν. Στην διαχείριση τώρα οι προσωπικές εταιρείες

παρουσιάζουνπολλάπλεονεκτήματαόπωςτοότιησύστασή

τους γίνεται εύκολα με την κατάρτιση ενός ιδιωτικού

συμφωνητικού.Επιπλέονδίνεταιηδυνατότηταστονεταίρονα

έχειάμεσησυμμετοχήστηδιοίκησηαλλάκαιστιςκαθημερινές

εργασίεςτηςεπίχρισηςμεέντονοτοπροσωπικόστοιχειότου

επιχειρηματίαπουείναιένααπόταβασικάχαρακτηριστικάτων

προσωπικών εταιριών .Την διοίκηση καιεκπροσώπηση της

επιχείρησηςαποφασίζειηπλειοψηφίαπροσώπων.Οθάνατοςη

πτώχευσηηεπιβολήσεδικαστικήσυμπαράστασηενόςεταίρου

επιφέρουνλύσητηςεταιρίαςενώ ηέξοδοςη είσοδοςεταίρου

δενείναιδυνατήχωρίςτηνσυνεννόησηόλων.∆ικαίωμα και

υποχρέωση διαχείρισης έχουνόλοιοιεταίροι,εκτός αν
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ορίζεταιδιαφορετικάστηνεταιρικήσύμβαση. Εφόσονη

διαχείριση ασκείται από όλους ή από περισσότερους

εταίρουςκαιδενπροβλέπεταιδιαφορετικάστηνεταιρική

σύμβαση,κάθε διαχειριστής εταίρος μπορείνα ενεργεί

μόνος.Μετηνδιαφοροποίησητωνετερόρρυθμωνεταίρων

οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα που

αποσκοπούνστηνπροςταέξω διαχείρισητηςεταιρίαςκαινα

εισφέρουνπροσωπικήεργασία,αλλάηκεφαλαιακήτουςμερίδα

πρέπειναεκφράζειπραγματικάυλικήαξία.Κατάταλοιπά,ο

ετερόρρυθμοςεταίροςέχειόλαταδικαιώματαπουαπορρέουν

απότηνεταιρικήιδιότητα.Μπορεί ,δηλαδή,ναμετέχειστη

εσωτερικήδιαχείρισητηςεπιχειρήσεως,ναπαίρνειμέρος,με

δικαίωμαψήφου,στιςδιασκέψειςτωνεταίρων,ναελέγχειτους

διαχειριστέςτηςεταιρίαςκ.λπ.Μιαπροσωπικήεταιρίαμπορεί

να λυθείχωρίς τη λύση της να επακολουθήσειτο στάδιο

εκκαθάρισηςεφόσονπροβλέπετεαπότοκαταστατικότης..Το

κεφάλαιοτηςεταιρίαςμπορείνααυξάνεταικαιναμειώνεται

οποτεδήποτε,χωρίςναυπάρχεικανέναπεριοριστικόανώτατο

όριο,μετάαπόσχετικήαπόφασητωνεταίρων.Επειδήόμωςη

αύξηση,μείωση του κεφαλαίου αποτελείτροποποίηση του

καταστατικού,ηενλόγω πράξηπρέπειείτενασυνταχθείμε

ιδιωτικό συμφωνητικό,είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΣτηνΑΕ μεαπαραίτητηησυμμετοχήδύοηπαραπάνω ιδρυτών-

φυσικώνήνομικώνπροσώπωνπουευθύνονταιμέχριτουποσού

συνεισφοράςπουπρέπειναέχουνσυγκεντρώσειτοκατώτατο

όριομετοχικούκεφαλαίουτων24.000ευρώ Τησύστασητην

αναλαμβάνουνορισμέναφυσικάήνομικάπρόσωπα,οιιδρυτές,

πουπαίρνουντηνπρωτοβουλίαγιατηνεκπλήρωσηόλωντων

τυπικών διαδικασιών που απαιτούνταιώστε η εταιρία να

αποκτήσεινομική προσωπικότητα .Τα δικαιώματα καιοι

υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνταιαπό το ύψος της

κεφαλαιακήςτουσυμμετοχής,γι’αυτόηΑ.Ε.χαρακτηρίζεται

ωςκεφαλαιουχικήκαιόχιωςπροσωπική,τηνλειτουργίατης

επιχείρησηςδιασφαλίζουν ταόργανατηςεταιρίαςταοποία

είναι η γενική συνέλευση η οποία απαρτίζετε από τους

μετόχουςκαιδικαιούνταινααποφασίζουν
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θέματα που αφορούν εταιρικές υπόθεσης. Οι αποφάσεις

λαμβάνονταιµε απόλυτη πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου

κεφαλαίου.Τοδιοικητικόσυμβούλιοτοοποίοεκλέγετεαπότην

γενική συνέλευση (χωρίς να υπάρχειη υποχρέωση να είναι

εταίροι)καιέχειτηναρμοδιότητανααποφασίζειγιακάθεπράξη

σχετικάμετηνδιοίκησητηςεταιρίας.Τοντελευταίοόργανο

είναιοιελεγκτέςοιοποίοιορίζονταιαπότηνγενικήσυνέλευση

καιέχουνωςαρμοδιότητατηνπαρακολούθησητηςλογιστική,

διαχειριστικήκατάστασηςτηςεταιρίαςκαιτονέλεγχο των

ετήσιωνοικονομικώνκαταστάσεων.

Ηεταιρίαπεριορισμένης ευθύνηςσυστήνεταιτουλάχιστοναπό

2 πρόσωπα φυσικά είτε νομικά..ωστόσο αρκεί1 πρόσωπο

φυσικόηνομικό(Μονοπρόσωπηέπε)υπόκάποιεςπροϋποθέσεις.

ΤηνΕΠΕόπωςκαιτηνΑΕτιςυποχρεώνουνσυγκεκριμένοιόροι

δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά καικαθ’όλη τη

διάρκειατηςζωήςτης.

Η Ε.Π.Ε.περιλαμβάνειχαρακτηριστικάκαιστηνδιαχείρισηκαι

τηνφέρνειπιοκοντάσεπροσωπικέςεταιρίες.Όπωςηαρχήτης

αριθμητικής πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων καιο

ορισμός διαχωριστή αντί διοικητικού συμβουλίου.

Χαρακτηριστικάπουτηνδιαφοροποιούν απότηνΑΕ.∆ενέχει

μειονεκτήματαόμωςτηςΑΕόπωςτημειωμένηεπιρροήτων

μικρώνμετόχωνστη διοίκηση της εταιρείας.Έχειόμως το

βασικόπλεονέκτημα,πουείναιτοπεριορισμένοτηςευθύνης

τωνεταίρων.

ΣτηνΕ.Π.Ε.κάθεεταίροςέχειτόσουςψήφους,όσαεταιρικά

μερίδιαδιαθέτειστοκεφάλαιοτηςεταιρείας.Οιαποφάσειςτης

συνελεύσεως λαμβάνονταιμε απλή πλειοψηφία (πλέον του

μισού)τουόλουαριθμούτωνεταίρων,πουεκπροσωπούνπλέον

του μισού ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου. Απαιτεί,

σωρευτικά,καιπλειοψηφίακεφαλών(εταίρων),καιπλειοψηφία

κεφαλαίου(εταιρικώνμεριδίων).Τηνδιαχείρισηαναλαμβάνουν

δυοόργανα. Πρώτοκαικύριοόργανοείναι ηΣυνέλευσητων

εταίρων ,η οποία αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του

καταστατικού,εγκρίνειτιςλογιστικέςκαταστάσεις.Τοδεύτερο
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όργανο διοίκησης είναι ο,ή οιδιαχειριστές. Οιδιαχειριστές,

ενδέχεταιναείναιεταίροιήμηεταίροι,έναςήπερισσότεροι.

Τουςδιαχειριστέςδιορίζει,ανακαλείήαπαλλάσσειαπόκάθε

ευθύνη,μόνοηΣυνέλευσητωνεταίρων.αυτοίενεργούνπράξεις

γιατηνεταιρείακαιαυτοί,νόμιματηνεκπροσωπούν.ΗΙΚΕδεν

παρουσιάζειμεγάλεςδιαφορέςστηνδιαχώρισηαπότηνΕΠΕ

λειτούργεικαιαυτήμεόργανατηνγενικήσυνέλευσηκαιτους

διαχειριστές.Στην γενική Συνέλευση.Κάθε εταιρικό μερίδιο

παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου,μετέχουν όλοι οι εταίροι,

αυτοπροσώπωςήμεαντιπρόσωποΤοκαταστατικόμπορείνα

θέτειμέγιστοόριοαριθμούψήφωνπουμπορείναέχεικάθε

εταίρος. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της

πλειοψηφίαςθεωρείταιότιταεπιπλέονμερίδιατουεταίρου

δενυπάρχουν.Ησυνέλευσηαποφασίζειμεαπόλυτηπλειοψηφία

τουσυνολικούαριθμούτωνεταιρικώνμεριδίωνόπωςσεμιαΑΕ.

Οιαποφάσειςτηςσυνέλευσηςδεσμεύουντουςαπόντεςήτους

διαφωνούντεςεταίρους.Τοκαταστατικόμπορείναπροβλέπει

ότιορισμένεςήκαιόλεςαποφάσειςλαμβάνονταιμεπλειοψηφία

τουαριθμούτωνεταίρων,πουεκπροσωπούντηνπλειοψηφία

τουσυνολικούαριθμούτωνεταιρικώνμεριδίωνόπωςσεμια

ΕΠΕ

.
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Συμπεράσματα

Έχοντας αναπτύξει τις προσωπικές και κεφαλαιουχικές

εταιρίεςσεόλοτοεύροςτηςεργασίαςαλλά καιεντοπίζοντας

τιςβασικέςδιαφοροποιήσεις τους στοτελευταίο κεφάλαιο.

Συμπεράνουμε ότι Η επιλογή του εταιρικού τύπου μιας

επιχείρησηςέχειβαρύνουσασημασίακαιαυτόδιότικρίνετεο

τρόπος διαχείρισης,διοίκησης της καιτων οικονομικών

δυνατοτήτωντης.Τα κριτήριαπουπρέπειναθέση κάποιοςγια

την επιλογή του εταιρικού τύπου της επιχειρήσεις του

θεωρούμεότι είναι οικονομικάκαι διαχειριστικά.Καιαυτό

διότι από οικονομικής μεριάς οι ενδιαφερόμενοι για την

σύστασημιαςεταιρίαςπρέπεινααρχίσουνμελετώνταςτούψος

της επένδυσης, πως καιποιοιείναιαυτοίπου πρέπεινα

συνδράμουνγιατηνκάλυψητουκεφαλαίου.Στοκομμάτιτης

διαχείρισηςιδιαίτερησημασίαέχειορόλοςοόποιοςθέλουννα

έχουνοιμέτοχοιστηνδιαχείρισηκαιοτρόποςδιοίκησηςτης.
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