


 Οικονομική μονάδα που παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες 
συνδυάζοντας τους παραγωγικούς συντελεστές  
 

           Κεφάλαιο 
           Εργασία 
           Εγκαταστάσεις   
           Επιχειρηματικότητα 
 

 
 



ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 



 Κοινό πρόσωπο ιδιοκτήτη και ιδρυτή 
 

 Κατοχή εξολοκλήρου αποφάσεων και   ευθυνών 
 

 Παύει να υπάρχει με τη συνταξιοδότηση ή το θάνατο 
του ιδιοκτήτη 
 

 Για την ίδρυσή της δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο  
 

 



 
 Οικονομικές μονάδες που προέρχονται από τη 

σύμπραξη τουλάχιστον 2 ατόμων 
 

 Για την ίδρυσή της απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο  
 
 



ΑΤΟΜΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΙΚΡΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΝΤΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ ΥΨΗΛΟ ΡΙΣΚΟ 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 
 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
 
 
 
 



ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε) 

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Ε.Ε) 



 Άνισα εταιρικά μερίδια 
 

 Προσφορά προσωπικών κεφαλαίων 
 

 Όλα τα στοιχεία περιγράφονται στο καταστατικό και με 
τη δημοσίευσή του ξεκινά η λειτουργία της  
 

 Απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

 Ισότιμη συμμετοχή στη διοίκηση όλων των εταίρων 
 



 Ένας ή περισσότεροι εταίροι έχουν την πλήρη και 
απεριόριστη ευθύνη (ομόρρυθμοι) 
 

 Ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα 
(ετερόρρυθμοι) 
 

 Η έναρξη της εταιρείας ξεκινά με τη δημοσίευση του 
καταστατικού 

 



ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

Α.Ε 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΕΠΕ 



 Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων 
 

 Διαίρεση του συνολικού κεφαλαίου σε μετοχές, που 
αποτελούν   τίτλους ιδιοκτησίας 
 

 Ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυσή της από ΕΕ 
 

 Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) 
 

 Το Δ.Σ ορίζει το Γενικό Διευθυντή 
 



 Περιορισμένη εταιρική ευθύνη 
 

 Ίσα εταιρικά μερίδια, που μοιράζονται ανάλογα με το 
ποσό που έχει ο καθένας εισφέρει 
 

 Τα μερίδια δεν μετατρέπονται σε μετοχές 
 

 




	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ
	ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	ΑΤΟΜΙΚΕΣ Vs ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε
	ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΑΕ
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ
	Σας ευχαριστώ

