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Αριθµ. Πρωτ.: Κ2 - 13288 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ        
 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 
189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. 
 
 
Σε συνέχεια του µε αριθµ. Πρωτ. Κ2-12895/22-8-2007 εγγράφου µας µε το οποίο σας 
κοινοποιήσαµε το Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α' 189/8-8-2007), µε τον οποίο τροποποιήθηκαν 
και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», σας 
παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις επί των νέων διατάξεων των άρθρων 
4 (παρ. 1 και 2, προσθήκη παρ. 2α και 2β) και 7β (παρ. 1 περίπτ. Α', 10 και 11) του Κ.Ν. 
2190/1920, καθώς και επί των µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεων του άρθρου 79 (παρ. 
2,,3, 7 και 10) του Ν. 3604/2007. 
 
Ειδικότερα: 
Α. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ως άνω νόµου, αντικαταστάθηκαν οι 
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα 
σχετικά µε την ίδρυση και την τροποποίηση καταστατικού ανώνυµης εταιρίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι στο θέµα της τροποποίησης του καταστατικού ο νόµος καταργεί την 
µέχρι τώρα µη δόκιµη διάκριση µεταξύ «νέου ολόκληρου κειµένου του καταστατικού» 
και «κωδικοποίηση του καταστατικού» που δεν προβλέπεται από τις Οδηγίες της Ε.Ε. 
και υιοθετεί µόνο τον πρώτο όρο ήτοι «ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού». Για 
τη σύνταξη του νέου κειµένου του καταστατικού δεν απαιτείται δηµόσιο έγγραφο και 
επίσης προβλέπεται ότι µπορεί να συντάσσεται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκρισης της αρµόδιας Αρχής. 
 
Επισηµαίνεται ότι η προϊσχύουσα διάταξη που προβλέπεται ότι το καταστατικό της Α.Ε. 
κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκρισης της αρµόδιας Αρχής 
δεν έχει πεδίο εφαρµογής. 
 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νέου νόµου προστέθηκαν δύο (2) νέοι 
παράγραφοι 2α και 2β στο άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/1920, µε τις διατάξεις των οποίων 
ρυθµίζονται θέµατα διοικητικού ελέγχου για τις περιπτώσεις ίδρυσης και τροποποίησης 
καταστατικού Α.Ε. 
Με την νέα παράγρ. 2α εξαιρούνται πλέον από το διοικητικό έλεγχο η σύσταση ή η 
τροποποίηση του καταστατικού ενός σηµαντικού αριθµού µη εισηγµένων εταιρειών, 
εκείνων µε Μετοχικό Κεφάλαιο µέχρι 3.000.000 ευρώ και η καταχώρηση στο Μητρώο 
Α.Ε. της σύστασης Α.Ε. µε το καταστατικό της ή της τροποποίησης του συντελείται 



χωρίς διοικητική έγκριση. 
Παράλληλα µε το εδάφιο βΆ της παραγρ. 2α και µε την παραγρ. 2β διευκρινίζεται ότι ο 
Έλεγχος αυτός νοµιµότητας διατηρείται για τις εταιρείες της παραγρ. 8 του άρθρου 7β 
του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, καθώς και για τη µετατροπή, 
τη συγχώνευση και τη διάσπαση των εταιρειών. 
 
Β. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νέου νόµου, αντικαθίστανται τα εδάφια 
δεύτερο και τρίτο της περιπτ. ΑΆ της παραγρ. 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και 
µε την παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου του νέου νόµου αντικαθίσταται οι παραγρ. 10 και 11 
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Με τις εν λόγω διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα για τον τρόπο και χρόνο καταχώρισης στο 
Μητρώο Α.Ε. υποβαλλόµενων στοιχείων στις περιπτώσεις που δεν ασκείται έλεγχος 
νοµιµότητας αυτών. 
 
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2α του άρθρου 
4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπου δεν γίνεται έλεγχος νοµιµότητας, η καταχώρηση θα γίνεται 
αυθηµερόν, εκτός εάν τα υποβαλλόµενα στοιχεία δεν είναι πλήρη ή ακριβή, που 
διαπιστώνεται µετά από σχετικό τυπικό έλεγχο αυτών. Με το λεκτικό αυτό 
εναρµονίζεται η σχετική διάταξη του Κ.Ν. 2190/1920 µε το νόµο για το Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο (ν. 3419/2005, άρθρο 7). Επιπλέον, σε κάθε άλλη περίπτωση δίδεται προθεσµία 
ενός µηνός για την σχετική καταχώρηση και δεκαπέντε (15) ηµερών προκειµένου για 
εισηγµένες εταιρίες από την ηµεροµηνία υποβολής εκ µέρους των εταιρειών µε σχετική 
αίτηση των καταχωρήσεων πράξεων και στοιχείων. 
 
Επίσης µε τη νέα διάταξη της παραγρ. 10 ρυθµίζεται ότι στις περιπτώσεις που δεν 
ασκείται έλεγχος νοµιµότητας για τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας, η εταιρεία αποκτά 
νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της ιδρυτικής πράξης µε 
το καταστατικό της, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις µε την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. 
επιπροσθέτως των παραπάνω στοιχείων και της διοικητικής πράξης για τη σύστασή της 
και έγκρισης του καταστατικού της. 
 
Παράλληλα µε τη νέα διάταξη της παραγρ. 11 προβλέπεται ότι η τροποποίηση του 
καταστατικού συντελείται µε την καταχώρηση της απόφασης του αρµόδιου εταιρικού 
οργάνου µαζί µε ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού και µόνο εάν απαιτείται θα 
εκδίδεται και θα καταχωρείται και η διοικητική απόφαση για την έγκριση της 
τροποποίησης. Τέλος ορίζεται ότι το νέο κείµενο του καταστατικού υπογράφεται 
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή 
του. 
 
 
Γ. Για τις τροποποιήσεις άρθρων καταστατικού ως και για τις αυξήσεις ή µειώσεις του 
µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν από το αρµόδιο όργανο και δεν 
καταχωρήθηκαν στο µητρώο Α.Ε. πριν την έναρξη ισχύος του νόµου θα εφαρµοσθούν οι 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από το νέο νόµο. 
 
 
∆. Με την παράγραφο 79 του νέου νόµου ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικού χαρακτήρα 



και ειδικότερα: 
 
1. Με την παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι οι προθεσµίες καταβολής του κεφαλαίου όπως 
ορίζονται µε τις νέες διατάξεις των άρθρων 11 και 12 (παρ. 2) του Κ.Ν. 2190/1920, 
ισχύουν για κεφάλαια καταβλητέα µετά την έναρξη ισχύος του νέου νόµου, δηλαδή 
εφαρµόζονται για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που έχουν αποφασισθεί µετά την ισχύ 
του νέου νόµου. 
 
2. Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι οι ρυθµίσεις του νέου νόµου για την αύξηση ή 
τη µείωση κεφαλαίου εφαρµόζονται σε αυξήσεις ή µειώσεις κεφαλαίου, που 
αποφασίζονται από το αρµόδιο όργανο µετά την έναρξη ισχύος του νέου νόµου. 
Σηµειώνεται εδώ ότι για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που δεν αποτελούν νέες 
εισφορές και αποφασίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου και 
πιστοποιήθηκαν πριν ή µετά την έναρξη ισχύος του νέου νόµου θα εφαρµοσθούν οι 
προϊσχύουσες διατάξεις. 
 
 
3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 7 οι προϊσχύουσες διατάξεις για την πρόσκληση, τη 
συγκρότηση, τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης και το δικαίωµα συµµετοχής σΆ 
αυτή, ή στην περίπτωση µη νόµιµης πρόσκλησης ισχύουν για χρονικό διάστηµα µέχρι 
δύο (2) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του νέου νόµου. Το ίδιο χρονικό διάστηµα ισχύει 
και για την ακυρότητα, την ακύρωση και το ανυπόστατο των αποφάσεων των γενικών 
συνελεύσεων. 
 
 
4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 10 οι υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες µπορούν να 
εναρµονίσουν τα καταστατικά τους µε τις διατάξεις του νέου νόµου µε απαρτία και 
πλειοψηφία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων τους θα ληφθεί εντός έτους από την έναρξη του νέου νόµου. 
 
 
Τονίζεται ότι η µεταγενέστερη εναρµόνιση, καθώς και  πρόβλεψη στο καταστατικό 
δυνητικών ρυθµίσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νόµου, γίνεται κατά τις γενικές 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαθίσταται µε το νόµο. 
 
Ε. Συνηµµένα σας αποστέλλουµε υποδείγµατα ανακοινώσεων σύστασης Α.Ε. και 
τροποποίησης καταστατικού Α.Ε. για τις οποίες δεν ασκείται έλεγχος νοµιµότητας και 
κατά συνέπεια δεν απαιτείται η έκδοση διοικητικής απόφασης, ως και υπόδειγµα 
σήµατος για χορήγηση αριθµού µητρώου για ίδρυση νέας Α.Ε. στην περίπτωση µη 
έκδοσης διοικητικής απόφασης. 
 
 
Με νεώτερα έγγραφά µας θα σας δώσουµε οδηγίες και διευκρινήσεις επί άλλων βασικών 
διατάξεων του νέου νόµου.  
  



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………… 2007 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ …………… Αριθ. Πρωτ.  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ………. ΠΡΟΣ:  Το Εθνικό Τυπογραφείο 
ΤΜΗΜΑ …………. Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα 
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………..                          
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: …………….   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ………………   
  
  
    ΚΟΙΝ.:  Α.Ε.   
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
Θέµα: Σύσταση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ................ και καταχώρηση της 
σύστασης της στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών .  
  
Την .......-...........200.........Καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε της Υπηρεσίας µας 
  
A: Η από αριθµό πρωτ. .............../.........-..........200..........  αίτηση και τα συνυποβαλλόµενα 

δικαιολογητικά για την ίδρυση ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία .................  Και τον 
διακριτικό τίτλο .............. 

Β) : H µε αριθµό ..................πράξη τ.......  Συµβολαιογράφου ................ίδρυσης αυτής και το 
καταστατικό της. 

  
Η ως άνω ανώνυµη εταιρία  έλαβε αριθµό µητρώου ......../......./Β/......../......... 
  
Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 
  
1. Επωνυµία – ∆ιακριτικός τίτλος: 
2. Έδρα: 
3. Σκοπός: 
4. ∆ιάρκεια: 
5. Ποσό και τρόπος καταβολής µετοχικού κεφαλαίου: 
6. Μετοχές (Αριθµός, είδος, ονοµαστική αξία): 
7. Ηµεροµηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 
8. Αριθµός µελών ∆.Σ και θητεία αυτού: 
9. Πρώτο ∆.Σ και θητεία αυτού: 
10 . Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης (όταν ορίζονται) 
  
Η καταχώρηση της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
4(2Α) και 7β(1) του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 
Θεωρήθηκε για την καταβολή 
  
...........    .......-...........-200 
  
Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ 
  
  



1 Φ.Σ.Κ 
∆ιπλότυπο ............... 
Απαλλαγή................ 

2 Τελών δηµοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ 
∆ιπλότυπο .............. 
Απαλλαγή............... 

3 Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ 
∆ιπλότυπο ............... 
Απαλλαγή................ 

  
  
  
  

Με εντολή Νοµάρχη Αθηνών  
                         Ο ∆ιευθυντής 

  
  
  
  
  
  
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...............                                 2007 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ............... Αριθ. Πρωτ.  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ................ ΠΡΟΣ:  Το Εθνικό Τυπογραφείο 
ΤΜΗΜΑ ....................... Καποδιστρίου 34 
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ......................                         10432 Αθήνα  
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: ..........................   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ..........................   
  
  
    ΚΟΙΝ.:  Α.Ε.   
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
Θέµα : Τροποποίηση Καταστατικού 
  
Την ............-............200.......... Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό 
πρωτ. ............../..........-............200............  αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από ..........-........-
200........ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας µε την 
Επωνυµία ...................., διακριτικό τίτλο .............................  και αριθµό µητρώου 
........../........./Β/.........../................, µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 
................ του καταστατικού της . 
  
Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού της. 
  
Η καταχώρηση της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 
Παρ. 2Α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920. 
  
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής : (Περίληψη) 
  
  
  
  
  
  
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ............... 2007 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ............... Αριθ. Πρωτ.  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ................ ΠΡΟΣ:  Το Εθνικό Τυπογραφείο 
ΤΜΗΜΑ  .......................   Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα 
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ......................                          
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: ..........................   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ..........................   
  
  
  
    ΚΟΙΝ.:  Α.Ε.   
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
  
   
Θέµα: Σύσταση ανώνυµης εταιρείας 
  
  
Σας γνωρίζουµε ότι µε τη µε αριθµό ..........................................ανακοίνωσή µας καταχωρήθηκε 
την ...............-.............-200..........στο Μητρώο µας, η µε αριθµό............... πράξη 
τ..........Συµβολαιογράφου ............................................... ίδρυσης µε το καταστατικό της, της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ............................................................. και το διακριτικό 
τίτλο .................................. που έλαβε αριθµό µητρώου ............................................................. 
Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε µε όµοιό σας τον αριθµό Γενικού Μητρώου για την εταιρεία 
αυτή. 
  
  
                                                                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 


