Α). Προτυποποιηµένο καταστατικό Ανώνυµης Εταιρείας.
`Αρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται µε το παρόν συµβόλαιο Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία
«......................................................... (στην επωνυµία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις:
Ανώνυµη Εταιρεία)».
`Αρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:…………………………………………………………………………
`Αρθρο 3
Ε∆ΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος................................................................................
`Αρθρο 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ……..... έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της
∆ιοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας
σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την
πάροδο των ………... ετών.
`Αρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε (00.000) χιλιάδες ευρώ διαιρούµενο σε ............
χιλιάδες (00.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας (Χ) ευρώ εκάστης.
`Αρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι …………................ (αναγράφεται το είδος των µετοχών).
`Αρθρο 7
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
`Αρθρο 8
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύµφωνα µε το
νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ οι
προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόµος ορίζει.
`Αρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από ……. ( ) έως ……... ( )
µέλη.

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση
µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη.
`Αρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών µελών,
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους.
`Αρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου, οι Σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο
της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι
υποχρεωτική, όταν ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο
όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να συµπληρωθεί το όριο
αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
`Αρθρο 12
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/ 1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους/ 30 Ιουνίου του επόµενου έτους.
`Αρθρο 13
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής
χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τα
οριζόµενα κάθε φορά από το νόµο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε
φορά στο νόµο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η
διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως
ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 . Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το
δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δηµιουργία αυτού του
αποθεµατικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεµατικού σε σχέση µε το κεφάλαιο
της εταιρείας.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του µερίσµατος, που
προβλέπεται από το `Αρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 14
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 15
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το προβλεπόµενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, εκ χιλιάδων (000.000) ευρώ θα καλυφθεί ως εξής:
`Αρθρο 16
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της
∆ιοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας
σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την................
`Αρθρο 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση αποτελείται από τους:
1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Πρόεδρο.
2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Αναπληρωτή πρόεδρο.
3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Μέλος.
4) ....................
`Αρθρο 18
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται/ορίζονται ...
`Αρθρο 19
ΕΥΘΥΝΗ
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει µε το όνοµα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για
τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρεία για τις
πράξεις που έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν µέσα σε τρεις µήνες από
την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτές τις πράξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η ανώνυµη εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο από την Υπηρεσία Μίας
Στάσης (Συµβολαιογράφος) του Ν. 3853/2010 εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται κάτι
διαφορετικό.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε
πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία.
3. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά
τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας ενώ η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να οριστεί
κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ.
4. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί και από ένα µόνο πρόσωπο ή να καταστεί µονοπρόσωπη
οπότε στη περίπτωση αυτή τα στοιχεία του µοναδικού της εταίρου δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστο από τρία µέλη, ενώ µέλος του διοικητικού
συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στη
περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των
εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου.
6. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας µπορεί να ορίζει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες
προθεσµίες πρόσκλησης για τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση αυτών που
προβλέπονται στο νόµο.
7. Στο καταστατικό µπορεί να ορίζεται κατ’ εξαίρεση και άλλος τόπος στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή
πέραν της έδρας στον οποίο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συµβούλιο.

8. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε
τηλεδιάσκεψη µε παρόντα ή όλα τα µέλη του.
9. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλο πρόσωπο πέραν του Προέδρου που υπογράφει τα
πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου και αντίγραφα εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να
απαιτείται επιπλέον υπογραφή.
10. Τα καταστατικό µπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύµου εταιρείας το διορισµό
προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συµβούλου ή πρόσωπα µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες για
το πρώτο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό.
11. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και την έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών.
12. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και την εκλογή αναπληρωµατικών µελών στο διοικητικό
συµβούλιο.
13. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης εφαρµογής του άρθρου 23 παρ. 5
και σε άλλα πρόσωπα πέραν αυτών που ορίζονται στο νόµο.
14. Το καταστατικό σε περίπτωση ύπαρξης προνοµιούχων µετοχών πρέπει να ορίζει µε σαφήνεια το
προνόµιο ενώ µπορεί να προβλέπει άλλο χρόνο µετατροπής από το χρόνο λήψης της σχετικής
δήλωσης όταν οι προνοµιούχες µετοχές είναι µετατρέψιµες σε κοινές.
15. Το καταστατικό µπορεί να απαλλάσσει την ανώνυµη εταιρεία από την υποχρέωση έκδοσης
µετοχικών τίτλων οπότε θα πρέπει να ορίζει πως αποδεικνύεται η µετοχική ιδιότητα.
16. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.

