
 



2018: ζτοσ τροποποίηςησ  του  εταιρικοφ δικαίου 

1. Ν. 4541/2018 εκτεταμζνεσ τροποποιιςεισ Ν. 3190/1955 

2. Ν. 4548/2018 αντικατάςταςθ Ν. 2190/1920 (ιςχφσ από 1-1-2019) 

3. ΚΥΑ 63577 (ΦΕΚ 2380/21-6-2018) εφαρμοςτικι του Ν. 4441/2016 ςχετικά 
με τον εκςυγχρονιςμό των ΥΜΣ και ζναρξθ λειτουργίασ τθσ e-ΥΜΣ 

 

Σε εξζλιξη: 

4. Νζοσ νόμοσ που κα ρυκμίηει ςυνολικά τουσ μεταςχθματιςμοφσ των 
εταιρειϊν. Νομοπαραςκευαςτικι (ΑΠ 16477/9-2-2018 (ΑΔΑ 6ΠΧΧ465ΧΙ8-Θ8Ε)  

5. Αντικατάςταςη του Ν. 3419/2005 περί λειτουργίασ του ΓΕΜΗ 

6. Ολοκλιρωςθ προςπάκειασ με κωδικοποίηςη νομοθεςίασ 



τόχοι τροποποίηςησ εταιρικοφ δικαίου: 

• Εκςυγχρονιςμόσ νομοκεςίασ 

• Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 

• Ενίςχυςθ διαφάνειασ 

• Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν για τισ επιχειριςεισ 

• Επιτάχυνςθ διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ 

• Η  καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ 

• Η απομείωςθ τθσ κρατικισ εποπτείασ 

 

• Η μετεξζλιξθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΗ.) ςε ζνα «εργαλείο» 
πλθροφόρθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

 



ΕΠΕ: οι κυριότερεσ αλλαγζσ 

 

1. Κατά τθ ςφςταςθ το ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο μπορεί να αντικαταςτακεί    

    από το πρότυπο καταςτατικό 

 

2. Σε αυτι τθ περίπτωςθ θ ςφςταςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε     

    οποιαδιποτε ΥΜΣ (ΥΓΕΜΗ, ςυμβολαιοφράφο ι e-YMS). 

 

3. Εκςυγχρονίηεται  ο τρόποσ ςχθματιςμοφ τθσ επωνυμίασ ΕΠΕ 

 

4. Εκςυγχρονίηεται ο τρόποσ ςφγκλθςθσ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων 

 

5. Απλοποιείται θ διαδικαςία ανάκλθςθσ διαχειριςτι 

 

 



ΕΠΕ: οι κυριότερεσ αλλαγζσ 
 
6. Προβλζπεται θ δυνατότθτα εξόδου εταίρου 
 
7. Μειϊνεται το ποςοςτό αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ από τα ¾ ςτο 50%+1 των εταίρων 
που ταυτόχρονα εκπροςωποφν τουλάχιςτον το 65% των μεριδίων 
 
8. Στθ μείωςθ κεφαλαίου,  ο χρόνοσ που ζχουν ςτθ διακεςι τουσ  οι πιςτωτζσ να 
προβάλλουν τισ αντιρριςεισ τουσ μειϊνεται ςτον ζνα μινα (από δυο)  
 
9. Η λφςθ τθσ εταιρείασ μπορεί να επζλκει  με απόφαςθ των εταίρων, θ οποία 
λαμβάνεται με ποςοςτό 2/3 εταίρων και μεριδίων (δεν απαιτείται ςυμβολαιογραφικό) 
 
10. Καταργείται θ απαίτθςθ ζγκριςθσ από τν ΠΕ εγκατάςταςθσ υποκαταςτιματοσ 
προερχόμενου από χϊρεσ τθσ Ε.Ε ι χϊρεσ του ΕΟΧ  
 
 
 



ΑΕ: Οι κυριότερεσ αλλαγζσ 
 

1. Κατά τθ ςφςταςθ επιτρζπεται και χριςθ πρότυπου καταςτατικοφ και όχι αποκλεςτικά  
ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο/ ςε αυτι τθ περίπτωςθ θ ςφςταςθ μπορεί να γίνει ςε 
οποιαδιποτε ΥΜΣ (ΥΓΕΜΗ, ςυμβολαιογράφοσ,  e-ΥΜΣ) 

 

2.    Κατάργθςθ εποπτείασ από ΠΕ 

 

3.   Ζλεγχοσ νομιμότθτασ μόνο των ςυςτατικϊν πράξεων (μείωςθ κατά 93%  -μόνο 6.500 από      

      ςφνολο 84.500 καταχωριςμζνων πράξεων ςτο ΓΕΜΗ) 

 

4.   Η πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ του κεφαλαίου γίνεται από ορκωτό ελεγκτι λογιςτι για  

      μεγάλεσ και μεςαίεσ εταιρείεσ /από ΔΣ για μικρζσ και πολφ μικρζσ 

 

5.    Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν (ςτα πλαίςια τθσ καταπολζμθςθσ του ξεπλφματοσ    

       βρϊμικου χριματοσ) 



ΑΕ: οι κυριότερεσ αλλαγζσ 

6. Βελτίωςθ των τεχνικϊν μεκόδων λειτουργίασ των οργάνων (εξ αποςτάςεωσ 
ψθφοφορίεσ,  θλεκτρονικι τιρθςθ βιβλίου μετόχων κ.α.) 

 

7. Προβλζπεται δυνατότθτα μονομελοφσ Δ.Σ. για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ ΑΕ 

 

8. Ενκαρρφνεται θ διαιτθτικι επίλυςθ των διαφορϊν 

 

9. Προςτίκενται νζα δικαιϊματα μετόχου (ατομικι πλθροφόριςθ, δυνατότθτα 
ενϊςεων μετόχων κ.α.) – ιςχυροποιοφνται τα δικαιωμάτων μειοψθφίασ 

 

10.Πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ 



e-ΤΜ: χρονοδιάγραμμα 

 

• Θα τεκεί ςε λειτουργία ςταδιακά, ανάλογα με τθ νομικι μορφι τθσ εταιρείασ 

 

• Σε λίγεσ θμζρεσ κα είναι διακζςιμθ θ ςφςταςθ Μονοπρόςωπθσ ΙΚΕ 

 

• Μζχρι το τζλοσ του επόμενου ζτουσ κα είναι διακζςιμεσ όλεσ οι νομικζσ μορφζσ 

 

• Η είςοδοσ  ςτθν εξειδικευμζνθ ψθφιακι πλατφόρμα γίνεται μζςω του 
διαδικτυακοφ τόπου του ΓΕΜΗ (https://eyms.businnessportal.gr) 

 

 

https://eyms.businnessportal.gr/
https://eyms.businnessportal.gr/
https://eyms.businnessportal.gr/


e-ΤΜ: γενικζσ πληροφορίεσ ςφςταςησ 

 

- Όλεσ οι ενζργειεσ γίνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (άρα ο χρόνοσ 
ςφςταςθσ εξαρτάται από τον ίδιο) 

 

- Επιτρζπεται μόνο χριςθ πρότυπου καταςτατικοφ 

 

- Το κόςτοσ  ορίηεται ςτο 30% του κόςτουσ ςφςταςθσ μζςω ΥΜΣ 

 

- Υποχρεωτικι χριςθ θλεκτρονικισ υπογραφισ 

 

- Στο ςφςτθμα καταχωρίηονται  μόνο ςτοιχεία (όχι ζγγραφα) 



Ενζργειεσ ενδιαφερομζνου: 

• Αυκεντικοποιείται ζνασ  εξ αυτϊν ι ζνασ τρίτοσ μζςω του taxisnet 

• Συμπλθρϊνει θλεκτρονικά τα ςτοιχεία του πρότυπου καταςτατικοφ  

 και ότι άλλο απαιτείται 

• Δίνει εντολι για θλεκτρονικό προζλεγχο επωνυμίασ 

• Με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
ενθμερϊνονται θλεκτρονικά για τθν υποβλθκείςα αίτθςθ ςφςταςθσ 

• Ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα και υπογράφουν θλεκτρονικά το καταςτατικό. Η 
υπογραφι αποτελεί απόδειξθ επικφρωςθσ και αποδοχισ 

• Με τθν υπογραφι και του τελευταίου  ολοκλθρϊνεται θ αίτθςθ ςφςταςθσ 

• Ακολουκεί θλεκτρονικι πλθρωμι κόςτουσ ςφςταςθσ. 

 



Σο ςφςτημα: 
• Χορθγεί αρικμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ ςφςταςθσ 

• Δθμιουργεί θλεκτρονικό φάκελο και μερίδα τθσ εταιρείασ ςτο ΓΕΜΗ 

• Αποδίδει ηεφγοσ κωδικοφ πρόςβαςθσ ςτο ΓΕΜΗ 

• Διαβιβάηει τα ςτοιχεία ςτο taxis και θ εταιρεία λαμβάνει ΑΦΜ 

• Χορθγεί δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του taxisnet 

• Ενθμερϊνει τον ΕΦΚΑ για τθ ςφςταςθ 

• Εγγράφει τθν εταιρεία ςτο Επιμελθτιριο 

• Εκδίδει ψθφιακό αντίγραφο εταιρικισ ςφμβαςθσ  και ανακοίνωςθσ 
ςφςταςθσ 

• Χορθγεί βεβαίωςθ πλθρωμισ ενιαίου κόςτουσ Σφςταςθσ. 

 

 

 



Νζοσ νόμοσ για μεταςχηματιςμοφσ: 

 
- Με τθν απόφαςθ ΑΠ 16477/9-2-2018 (ΑΔΑ 6ΠΧΧ465ΧΙ8-Θ8Ε)  ςυςτάκθκε 

νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι, με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ ςχεδίου νόμου για 
τουσ μεταςχθματιςμοφσ. 

- Στόχοσ 
 - θ ςυγκζντρωςθ όλων των διατάξεων ςε  ζνα νόμο (κατάργθςθ όλων των επιμζρουσ  
     άρκρων) 
- Η κεςμοκζτθςθ ςαφϊν και ενιαίων διαδικαςίεσ για όλουσ του επιτρεπτοφσ 

μεταςχθματιςμοφσ (ςυγχωνεφςεισ, μετατροπζσ, διαςπάςεισ, αποςχίςεισ..) 
 

- Η κάλυψθ τυχόν κενϊν που υπάρχουν ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία 
 

- Η άρςθ των αντιφάςεων που υπάρχουν ςε  διατάξεισ νόμων που υπάγονται ςτο 
Υπουργείο οικονομικϊν (αναπτυξιακοί νόμοι) 

 



Αντικατάςταςη νόμου 3419/2005 (ΓΕΜΗ): 

Προτεινόμενεσ αλλαγζσ: 

1. Περαιτζρω απλοποίθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ με δυνατότθτα 
καταχϊριςθσ πράξεων από τουσ ίδιουσ τουσ υπόχρεουσ 

 

2. Επαναπροςδιοριςμόσ ρόλου και τρόπου ςυνεργαςίασ μεταξφ ΦΓΕΜΗ και ΠΕ 

 

 3. Διαςαφινιςθ του εφρουσ ελζγχου νομιμότθτασ και πλθρότθτασ των καταχωριςτζων   

     πράξεων και ςτοιχείων από ΥΓΕΜΗ 

 

4. Εμπλουτιςμόσ θλεκτρονικϊν αιτιςεων καταχϊριςθσ 

 

5. Ενίςχυςθ των ΥΓΕΜΗ μζςω νζων οργανογραμμάτων και προτεινόμενθσ ςτελζχωςθσ 

 



Σζλοσ,  το Σμήμα Εταιρικοφ Δικαίου και ΓΕΜΗ: 

• Πζραν του νομοκετικοφ ζργου, υλοποιεί  ζνα ευρφ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
των εμπλεκομζνων, ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΔΔΑ:  

 

1. Ζχει ιδθ εκπαιδεφςει  600 άτομα (όλοι οι υπάλλθλοι των ΥΓΕΜΗ τθσ χϊρασ 
κακϊσ και άρκετοι υπάλλθλοι από ΠΕ και ΔΟΥ) με τθν διεξαγωγι 
πενκιμερου ςεμιναρίου με τίτλο «Εταιρικό Δίκαιο και ΓΕΜΗ» 

 

2. Βρίςκεται ςε εξζλιξθ προετοιμαςία για τθν επιμόρφωςθ των 
ςυμβολαιογράφων που επικυμοφν να λειτουργιςουν ςαν ΥΜΣ 

 

3. Μζχρι το τζλοσ του χρόνου, ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΔΔΑ, κα εκπαιδεφςει 
όλουσ του υπαλλιλουσ των ΥΓΕΜΗ που πρόκειται να αςχολθκοφν με τθ 
ςφςταςθ εταιρειϊν 

 



.  

 

 
Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 
 
 

Αθαναςάκη Ελζνη 
Σμήμα Εταιρικοφ Δικαίου και ΓΕΜΗ  

τηλ. 210 3893303 
eathanasaki@gge.gr 
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