
 
 Εκςυγχρονιςμόσ και απλοποίηςη των 

διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 περί 
ανωνύμων εταιρειών και όχι μόνο 



ΕΠΟΠΣΕΙΑ 

Άρθρα 51-53 Κ.Ν. 2190/20, 

 «Έννομο ςυμφϋρον» Πολιτεύασ περύ προςταςύασ του 
δημοςύου ςυμφϋροντοσ και περιλαμβϊνει  ιδύωσ, την 
τόρηςη των διατϊξεων του νόμου, του καταςτατικού 
και των αποφϊςεων των γενικών ςυνελεύςεων, καθώσ 
και την εξακρύβωςη τησ αλόθειασ των οικονομικών 
καταςτϊςεων με την εξϋταςη και επαλόθευςη των 
εταιρικών βιβλύων.  

 

 

 



 
ΕΛΕΓΧΟς ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑς  

Άρθρο 10 Κωδικοποιημϋνησ Οδηγύασ 2017/1132 για ΑΕ & 
ΕΠΕ 

Άρθρο 102 Οδηγύασ 2017/1132 για ςυγχωνεύςεισ 

Άρθρο 128 Οδηγύασ 2017/1132 για  διαςυνοριακϋσ 
ςυγχωνεύςεισ 

Άρθρο 148 Οδηγύασ 2017/1132 για  διαςπϊςεισ 

Άρθρο 7 ν.3419/05 περύ «ΓΕΜΗ»  

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ & ΤΓΕΜΗ 

Διαμοιραςμϋνη αρμοδιότητα ςτισ εν λόγω Υπηρεςύεσ 
(Πληρότητα η ΥΓΕΜΗ) και Νομιμότητα η Π.Ε.  

Προβλόματα καθυςτϋρηςησ λόγω «δύπολου» 

Για να εκκινόςει ο ϋλεγχοσ νομιμότητασ πρϋπει να ϋχει 
ολοκληρωθεύ ο ϋλεγχοσ πληρότητασ γεγονόσ που δεν 
ςυμβαύνει αρκετϊ ςυχνϊ. 

Ολοϋνα και χαμηλότερη «ποιότητα» αποφϊςεων των 
οργϊνων των εταιρειών (Γ.Σ. & Δ.Σ.) που καθυςτερεύ τουσ 
ελϋγχουσ. 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 
Τα ΚΜ πρϋπει να αναπτύξουν μηχανιςμούσ πλόρουσ 
πληροφόρηςησ για τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 
ςύμφωνα με την Οδηγύα 2013/34/ΕΕ ςε ςυνδυαςμό με 
την Οδηγύα 2017/1132. 

 Η ποιότητα των Οικονομικών Καταςτϊςεων 
χαρακτηρύζεται ωσ κακό για ΕΠΕ & ΙΚΕ και αρκετϊ 
καλό για ΑΕ (για τισ εταιρεύεσ που δημοςιεύουν). 

Για να εκκινόςει ο ϋλεγχοσ νομιμότητασ πρϋπει να ϋχει 
ολοκληρωθεύ ο ϋλεγχοσ πληρότητασ γεγονόσ που δεν 
ςυμβαύνει αρκετϊ 



 ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΜΦΕΡΟΝΣΟ 

Περαιτϋρω ϋλεγχοι νομιμότητασ για τισ εταιρεύεσ δημοςύου 
ενδιαφϋροντοσ. 

Σε ποιο εύροσ και ςε ποια ϋκταςη και τι θα αφορϊ. 

Τα ΚΜ ϋχουν δώςει ιδιαύτερη ςημαςύα για τισ μεγϊλεσ 
οντότητεσ και ειςηγμϋνεσ ςε Χρηματαγορϊ (ςυν Τρϊπεζεσ, 
Αςφαλιςτικϋσ, Κρατικϋσ Εταιρεύεσ) και ειδικϊ η Γερμανύα, 
Φιλανδύα, Γαλλύα, Εςθονύα, Δανύα, Κροατύα, Λουξεμβούργο , 
Ολλανδύα τισ παρακολουθούν ειδικϊ και ϋχουν δημιουργόςει 
ειδικϋσ εποπτικϋσ μονϊδεσ ό μηχανιςμούσ ϋγκαιρησ 
προειδοπούηςησ. 



ΕΛΛΙΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Η Κοινότητα ϋχει καλϋςει τα ΚΜ να λϊβουν κϊθε 
αποτρεπτικό μϋτρο ϋτςι ώςτε να ικανοποιεύται η εμπορικό 
δημοςιότητα και κατ’ επϋκταςη η ενημϋρωςη των τρύτων. 

Αποτρεπτικϊ μϋτρα εύναι: 

Επιβολό προςτύμων 

Τυχόν ποινικϋσ ευθύνεσ 

Διοικητικϋσ κυρώςεισ μελών διούκηςησ που αμελούν την 
εμπορικό δημοςιότητα 

Αποπομπό από τα ειδικϊ μητρώα διευθυντών (Η.Β., 
Δανύα, Φιλανδύα, Εςθονύα, Κύπροσ κτλ.) 



ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Συςτατικϋσ (π.χ. τροποπούηςη καταςτατικού, λύςη, 
εκκαθϊριςη, πτώχευςη, εξυγύανςη, επαύξηςη εγγυόςεων, 
μεταςχηματιςμού κτλ.) 

Δηλωτικϋσ (πιςτοπούηςη Μ.Κ., ςυγκρότηςη ςε ςώμα κ 
ανϊθεςη αρμοδιοτότων κτλ.) 

Ειδικϋσ (να κατηγοριοποιηθούν και κϊποιεσ ϊλλεσ ωσ 
ςημαντικϋσ και να ελϋγχονται πριν την καταχώριςη ςτο 
ΓΕΜΗ. 

Οι δηλωτικϋσ να πραγματοποιούνται από τισ ύδιεσ τισ 
εταιρεύεσ και χωρύσ ϋγγραφο απόφαςησ. 



ΜΕΣΟΧΟΛΟΓΙΟ - ΜΕΣΟΧΕς 
Τα ΚΜ ϋχουν ςτην ςυντριπτικό πλειοψηφύα ϋχουν 
«καταργόςει» τισ ανώνυμεσ μετοχϋσ 

Οι λόγοι που το επϋβαλλαν αυτό κυρύωσ εύναι: 

1. Διαφϊνεια ςτισ εταιρικϋσ υποθϋςεισ, 

2. Γνωςτοπούηςη των μετόχων που ςυνδϋονται με το 
«ξϋπλυμα χρόματοσ»,  

3. Εφαρμογό κανόνων ενοπούηςησ, 

4. Σχϋςεισ επιχειρηματιών με κϋντρα εξουςύασ. 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΓΕΜΗ 
 Η θεςμοθϋτηςη ενόσ πιςτοποιητικού «καλόσ 
λειτουργύασ» θα πρϋπει να ανταμεύβει την «ςυνεπό 
εταιρεύα» 

Το κρϊτοσ μπορεύ να αποδϋχεται ςτισ ςυναλλαγϋσ του 
μόνο τουσ «κατόχουσ» του εν λόγω πιςτοποιητικού και 
ειδικότερα ςε: 

1. Διαγωνιςμούσ προμηθειών (δημόςιεσ ςυμβϊςεισ) 

2. Χρηματοδοτόςεισ (εθνικϋσ/κοινοτικϋσ) π.χ. ΕΣΠΑ 

3. Άλλο 



ΣΕΛΗ ΓΕΜΗ 

Τα τϋλη ΓΕΜΗ θεςπύςτηκαν με τισ Κοινϋσ Υπουργικϋσ 
Αποφϊςεισ: 

1. ΚΥΑ Κ2-4946/15-10-2014 ΦΕΚ Β' 2919/30-10-2014 

2. ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014) 

      ωσ ανταποδοτικϊ των Υπηρεςιών ΓΕΜΗ για την παροχό 
τησ δημόςιασ Υπηρεςύασ. 

 



ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΝ.2190/20 
 

 1. Σύνθεςη και θητεύα οργϊνων εταιρεύασ  
 2. Αποφϊςεισ Γενικών Συνελεύςεων  
 3. Εύδη και κατηγορύεσ μετοχών (ειςαγωγό νϋων μορφών μετοχών)  
 4. Νϋοι κανόνεσ περύ τησ διανομόσ  
 5. Αύξηςη τησ ευθύνησ του Δ.Σ. (λόγω μεύωςησ «εποπτεύασ»)  
 6. Ελαςτικοπούηςη ό μη ςυναλλαγών με ςυνδεδεμϋνα μϋρη  
 7. Πρόνοιεσ ςχετικϊ με την ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 

(ϋγκριςη από την εταιρεύα που ενοποιεύ).  
 8. Διαχωριςμόσ καταςτατικόσ ϋδρασ και πραγματικόσ ϋδρασ 

(διούκηςησ τησ εταιρεύασ)  
 9. Βιβλύα εταιρεύασ (αποφϊςεισ ΓΣ, ΔΣ) και τρόποσ διατόρηςησ ό 

επαλόθευςησ αποφϊςεων  
 10. Ίδιεσ μετοχϋσ  
 11. Δικαιώματα μειοψηφύασ (περαιτϋρω ενύςχυςη)  
 12. Συγκρούςεισ ςυμφϋροντοσ μελών ΔΣ 
 13. Πολιτικϋσ αποδοχών μελών ΔΣ  



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 


