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Προϋποθέσεις ίδρυσης Αστικής Εταιρίας 

  

Κατά την ίδρυση αστικής εταιρίας πρέπει να συµπράξουν τουλάχιστον δύο µέρη, 

αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να επιδιώκουν αµοιβαία και µε κοινές εισφορές, 

κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό (άρθρο 741, ΑΚ). Τα ιδρυτικά µέλη της αστικής 

εταιρίας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να 

έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ΑΚ. 

Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση αστικής εταιρίας επιτρέπεται µόνο κατόπιν 

δικαστικής άδειας.  

  

Βασικά χαρακτηριστικά 

  

Οι εισφορές των εταίρων µπορούν να συνίστανται στην εργασία τους, σε χρήµατα,  

άλλα αντικείµενα ή σε κάθε άλλη παροχή.  

 

Η διοίκηση της εταιρίας ανήκει σε όλους µαζί τους εταίρους, εκτός αν συµφωνήθηκε  

κάτι διαφορετικό. Αν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε έναν ή σε  

µερικούς εταίρους, οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαχείριση.  

 

Κάθε εταίρος ευθύνεται µόνο για την επιµέλεια που δείχνει στις δικές του υποθέσεις.  

  

Η αστική εταιρία δεν έχει νοµική προσωπικότητα, αν όµως επιδιώκει οικονοµικό 

σκοπό µπορεί να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, αν τηρηθούν οι όροι 

δηµοσιότητας που ο νόµος τάσσει για το σκοπό αυτό στις οµόρρυθµες εµπορικές 

εταιρίες.   

  

Νοµική διαδικασία για την ίδρυση Αστικής Εταιρίας 

  

Σύνταξη καταστατικού – Ιδιωτικού Συµφωνητικού : Το καταστατικό αποτελεί το 

έγγραφο σύστασης της εταιρίας και προδιαγράφει όλα τα βασικά θέµατα που 

αφορούν στην έδρα, στις σχέσεις των εταίρων, στον ορισµό του διαχειριστή στη 

διάρκεια ζωής της εταιρίας και στη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από 

όλους τους εταίρους στο πίσω φύλλο κάθε σελίδας. ∆ε χρειάζεται να συνταχθεί από 

συµβολαιογράφο ή να υπογραφεί από αυτόν.   

 

Προσοχή : Κρατάµε τόσα πρωτότυπα αντίτυπα, όσος και ο αριθµός των εταίρων,  

καθώς και τέσσερα αντίτυπα για άλλες χρήσεις.   

  

∆.Ο.Υ. έδρας : α) Επίσκεψη στη ∆.Ο.Υ. της περιοχής της έδρας στο τµήµα ΦΠΑ. 

∆ίνουµε τα δύο αντίτυπα, η ∆.Ο.Υ. κρατά το ένα και µας επιστρέφει το άλλο 

σφραγισµένο, το οποίο χάριν συνεννόησης, καλούµε «προς δηµοσίευση» β) 

Συµπληρώνουµε το έντυπο για τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), που 

υπολογίζεται στο 1 % του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο πληρώνουµε και παίρνουµε 

το διπλότυπο.  
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Ταµείο Νοµικών και Προνοίας ∆ικηγόρων : α) Παίρνουµε το «προς δηµοσίευση» 

καταστατικό και πηγαίνουµε στο Ταµείο Νοµικών και Προνοίας ∆ικηγόρων β) Στο 

Ταµείο Νοµικών σφραγίζουν το «προς δηµοσίευση» και καταβάλλουµε ποσό 0.5% 

επί του κεφαλαίου γ) Μόνο για την Αθήνα, πηγαίνουµε στο Ταµείο Προνοίας και 

σφραγίζουµε το «προς δηµοσίευση», καταβάλλοντας το 1% επί του κεφαλαίου.  

  

Πρωτοδικείο έδρας : Το θεωρηµένο καταστατικό από τη ∆.Ο.Υ., το Ταµείο Νοµικών 

και το Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Έδρας για 

δηµοσίευση. Η πράξη αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης – σύστασης της Αστικής 

Εταιρίας.   

  

∆.Ο.Υ. έδρας : Το επόµενο βήµα στη διαδικασία σύστασης της αστικής εταιρίας είναι 

η έναρξη εργασιών στη ∆.Ο.Υ. έδρας. Στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσετε στις 

απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. 


