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Άρθρο 1
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3190/1955 (Α΄ 91)

Το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται
τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Α΄ «Γενικαί Διατάξεις» του
ν. 3190/1955. Συγκεκριµένα και αναλυτικότερα:
Με την παρ. 1 του σχεδίου νόµου τροποποιείται το άρ-

θρο 2 «Επωνυµία» του ν. 3190/1955. Με τις νέες διατά-
ξεις προβλέπεται ότι: 
α) Η επωνυµία της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης

(ΕΠΕ) δεν είναι υποχρεωτικό να σχηµατίζεται από τα ο-
νόµατα των εταίρων ή από το αντικείµενο της επιχείρη-
σης, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, αλλά ότι µπορεί να σχη-
µατισθεί και από άλλες ενδείξεις («φανταστική» επωνυ-
µία). Είναι σαφές ότι ακόµα και στην περίπτωση επιλο-
γής «φανταστικής» επωνυµίας, θα πρέπει σε κάθε περί-
πτωση να τηρούνται οι γενικά παραδεκτές αρχές περί ε-
πωνυµιών και κυρίως η αρχή της αλήθειας, η οποία επι-
βάλλει στον επιχειρηµατία να µη χρησιµοποιεί επωνυµία
που µπορεί να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στην
πραγµατική του ταυτότητα, το είδος και την έκταση της
επιχείρησής του ή τις σχέσεις του µε τρίτους. Στο πλαί-
σιο των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι, εάν αναφέρεται στην
επωνυµία το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας,
τότε σε περίπτωση που ο σκοπός εκτείνεται σε πολλά α-
ντικείµενα, στην επωνυµία αναφέρονται τα κυριότερα α-
πό αυτά. Επιπλέον, η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν
συνεπάγεται αναγκαίως και τη µεταβολή της εταιρικής
επωνυµίας, µε την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή
στις συναλλαγές. Επίσης, προβλέπεται ότι η επωνυµία
της ΕΠΕ µπορεί να σχηµατιστεί ολόκληρη µε λατινικούς
χαρακτήρες. Και οι δυο αυτές προτάσεις λαµβάνουν υ-
πόψη την πραγµατικότητα των συναλλαγών, όπου είναι
πολύ συχνό το φαινόµενο οι εταιρείες να έχουν επωνυ-
µίες υποκειµενικές και όχι αντικειµενικές, καθώς επίσης
και να διατυπώνουν τις επωνυµίες τους κατευθείαν µε
λατινικούς χαρακτήρες κι όχι µε ελληνικούς, κάτι που µε
το γράµµα του νόµου (ως έχει µέχρι την παρούσα τροπο-
ποίηση) δεν ήταν σήµερα επιτρεπτό στην επωνυµία αλλά
µόνο στο διακριτικό τίτλο µιας εταιρείας. 
β) Η νοµική µορφή της εταιρείας (είτε ολογράφως είτε

σε συντοµογραφία) πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανα-
γράφεται µε ελληνικούς χαρακτήρες, ακόµα και εάν η υ-
πόλοιπη επωνυµία έχει σχηµατιστεί µε λατινικούς. 
γ) Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, µπορεί

είτε να χρησιµοποιείται η επωνυµία µε λατινικούς χαρα-
κτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί ε-
πωνυµία µε ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται
ή να µεταφράζεται στην ξένη γλώσσα αποδίδοντας τη
νοµική µορφή µε τους όρους Limited Liability Company,
LLC ή LTD. 
Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι ναι µεν είναι α-

ποδεκτές µικτές επωνυµίες (δηλ. µε ελληνικούς και λατι-

νικούς χαρακτήρες, υπό δύο όµως προϋποθέσεις: πρώ-
τον, η νοµική µορφή να είναι στην ελληνική γλώσσα και
µόνο στις συναλλαγές µε το εξωτερικό να εκφράζεται
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος και δεύτερον, δεν είναι
επιτρεπτό στην ίδια λέξη να υπάρχει µείγµα ελληνικών
και λατινικών χαρακτήρων.
Παραδείγµατα αποδεκτών επωνυµιών βάσει της νέας

ρύθµισης είναι τα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «TRASH MANAGEMENT
ΕΠΕ», «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ», «Α.Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ & Β.Δ. ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΠΕ»,
«Α.Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ & Β.Δ. ΙΔΡΥΤΗΣ TRASH MANAGEMENT
ΕΠΕ». Οι επωνυµίες αυτές για τις συναλλαγές µε το εξω-
τερικό µπορούν να αποδίδονται ως «DIAHIRISI
APOVLITON LIMITED LIABILITY COMPANY», «TRASH
MANAGEMENT LTD», «KATHARI POLI LIMITED LIABILITY
COMPANY», «CLEAN CITY LLC», «A.G. ETAIROS & B.D.
IDRITIS LLC» κ.ο.κ..
Με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1 του σχεδί-

ου νόµου τροποποιούνται στοιχεία του άρθρου 4 «Εται-
ρικό κεφάλαιο» του ν. 3190/1955, ούτως ώστε να κατα-
στεί σαφές ότι: 
α) Η ΕΠΕ ως κεφαλαιουχική εταιρεία πρέπει οπωσδή-

ποτε να έχει κεφάλαιο, το οποίο σχηµατίζεται είτε από
µετρητά είτε από εισφορές σε είδος. Το ύψος του κεφα-
λαίου καθορίζεται ελεύθερα. Οι εισφορές σε είδος θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτιµηθούν σύµφωνα µε
την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του
ν. 2190/1920, 
β) η ονοµαστική αξία των εταιρικών µεριδίων µιας ΕΠΕ

επίσης καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους, σε κα-
µία όµως περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ενός (1) ευρώ, και 
γ) τυχόν αλλαγές στο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου

πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην αξία των µερίδων και
των µεριδίων συµµετοχής, χωρίς πάντως να είναι ποτέ
δυνατή η µείωση της ονοµαστικής αξίας του µεριδίου κά-
τω από το ένα (1) ευρώ. 
δ) Επικαιροποιούνται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να

περιλαµβάνονται στα έντυπα της εταιρείας («επιστολές
και έγγραφα παραγγελίας», όπως ορίζεται στην Οδηγία
(ΕΕ) 2017/1132) µε την αντικατάσταση της αναφοράς
στο µητρώο ΕΠΕ µε αναφορά στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 το οποίο έχει αντικατα-
στήσει όλα τα προϋπάρχοντα εταιρικά µητρώα.
Τέλος, µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του σχεδίου

τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 «Εισφοραί
εις είδος» του ν. 3190/1955 προκειµένου να καταστεί σα-
φές ότι εισφορές σε είδος για το σχηµατισµό του κεφα-
λαίου µιας ΕΠΕ είναι βέβαια επιτρεπτές, όπως έχει ήδη
διευκρινιστεί στο προηγούµενο άρθρο, υπό την προϋπό-
θεση όµως ότι το εισφερόµενο αγαθό είναι δεκτικό απο-
τίµησης και εγγραφής στον ισολογισµό. 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3190/1955 

Το δεύτερο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται
τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Β΄ «Σύστασις της Εταιρεί-
ας» του ν. 3190/1955. Συγκεκριµένα και αναλυτικότερα:
Με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 2 του σχεδί-

ου νόµου τροποποιείται το άρθρο 6 «Περιεχόµενον εται-
ρικής συµβάσεως». Ειδικότερα µε την παράγραφο 2 ορί-
ζεται ότι:



α) Η σύσταση ΕΠΕ γίνεται πάντα µε συµβολαιογραφι-
κό έγγραφο, εκτός εάν από τους ιδρυτές εταίρους επι-
λεγεί η χρήση του προτύπου καταστατικού που προβλέ-
πεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και µόνο στην περί-
πτωση που ακολουθηθεί πιστά και χωρίς καµία παρέκκλι-
ση το αποκλειστικό περιεχόµενο αυτού όπως περιγρά-
φεται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης (31637/2017, Β΄928). Η εναλλακτική του
προτύπου καταστατικού δίνεται προκειµένου να απλου-
στευτεί ακόµα περισσότερο η διαδικασία σύστασης µιας
εταιρείας χωρίς όµως να χαθεί η έννοια της εποπτείας
(απαραίτητη προϋπόθεση της σύστασης κεφαλαιουχικής
εταιρείας από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο) καθότι το πρότυπο
καταστατικό, µε τον αυστηρό περιορισµό του περιεχοµέ-
νου του, υλοποιεί στην πράξη αυτή την εποπτεία. Με άλ-
λα λόγια, το πρότυπο καταστατικό πληροί τις προϋποθέ-
σεις του κοινοτικού δικαίου περί εποπτείας γιατί το πε-
ριεχόµενό του είναι αυστηρά καθορισµένο και πολύ στε-
νά προδιαγεγραµµένο σε υπουργική απόφαση. 
β) Αποσαφηνίζεται ότι, όπως ούτως ή άλλως προβλέ-

πεται και στο ν. 3419/2005 (Α΄297), η ΕΠΕ αποκτά νοµι-
κή προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο
Γ.Ε.ΜΗ., δεν αρκεί δηλαδή η κατάρτιση της εταιρικής
σύµβασης κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα για να
θεωρηθεί η εταιρεία συσταθείσα.
γ) Επιβάλλεται η πιστοποίηση της καταβολής του εται-

ρικού κεφαλαίου µε ευθύνη του διαχειριστή και η κατα-
χώριση της πιστοποίησης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. για την ε-
ξασφάλιση της εµπορικής δηµοσιότητας του γεγονότος.
Με τις παραγράφους 4 έως 6 του άρθρου 2 του σχεδί-

ου νόµου τροποποιείται το άρθρο 7 «Ακυρότητα» του
ν. 3419/1955. Πιο συγκεκριµένα:
α) Με την παράγραφο 4 ορίζονται οι λόγοι ακυρότητας

µιας ΕΠΕ. Ειδικότερα µια ΕΠΕ µπορεί να κηρυχτεί άκυρη
µε δικαστική απόφαση εάν: α1) η εταιρική σύµβαση δεν
έχει περιβληθεί το συµβολαιογραφικό τύπο ούτε έχει α-
κολουθήσει πιστά το πρότυπο καταστατικό, α2) στην ε-
ταιρική σύµβαση δεν περιλαµβάνονται η εταιρική επωνυ-
µία, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας καθώς και το κε-
φάλαιο αυτής, η µερίδα συµµετοχής και τα τυχόν περισ-
σότερα εταιρικά µερίδια κάθε εταίρου κι α3) δεν πιστο-
ποιηθεί έγκαιρα η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
Με τη διάταξη αυτή υλοποιείται το άρθρο 11 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2017/1132.
β) Με την παράγραφο 5 διευκρινίζεται ότι για το αντι-

τάξιµο δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την ακυρότη-
τα της εταιρείας εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 3419/2005.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου

αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 8 του
ν. 3190/1955 «Δηµοσιότητα» από νέο, το οποίο εναρµο-
νίζει και «κωδικοποιεί» τις απαιτήσεις της εµπορικής δη-
µοσιότητας για τις ΕΠΕ, όπως αυτές ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του
ν. 4072/2012 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και του
άρθρου 2 του ν. 4250/2014, µε τις οποίες έχει καταργη-
θεί η λεγόµενη «διπλή» δηµοσιότητα (µητρώο ΕΠΕ και
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως) και αντικατασταθεί από ε-
νιαία και ολοκληρωµένη δηµοσιότητα εντός του Γενικού
Εµπορικού Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. και µέσω του διαδικτυακού
τόπου του Γ.Ε.ΜΗ..
Τέλος, οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 2 του σχεδί-

ου νόµου δεν εισάγουν νέες διατάξεις απλώς αναδιατυ-
πώνουν υφιστάµενες. 

Άρθρο 3 
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3190/1955 

Το τρίτο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται
τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Γ΄ «Οργάνωσις και Διοίκη-
σις της εταιρείας» του ν. 3190/1955. Συγκεκριµένα και α-
ναλυτικότερα:
Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του σχεδίου

νόµου τροποποιείται το άρθρο 10 «Σύγκλησις της συνέ-
λευσης» και επαναδιατυπώνεται στο σύνολό του στη
Δηµοτική. Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι:
α) Η σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των

εταίρων της ΕΠΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποτεδή-
ποτε κατά τη διάρκεια του έτους όχι όµως αργότερα από
τη 10η Σεπτεµβρίου, η οποία ορίζεται ως η απώτατη ηµε-
ροµηνία της υποχρέωσης σύγκλησης. 
β) Η πρόσκληση των εταίρων για την σύγκληση οποι-

ασδήποτε συνέλευσης των εταίρων (τακτικής, έκτακτης
ή καταστατικής) µπορεί να πραγµατοποιείται και µε ηλε-
κτρονικά µέσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδει-
κτικό αποστολής της πρόσκλησης.
γ) Η συνέλευση των εταίρων, εκτός από την έδρα της

εταιρείας, µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσω-
τερικό ή στο εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έ-
χει προβλεφθεί στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι ε-
ταίροι.
δ) Επίσης, αν προβλέπεται στο καταστατικό ή συµφω-

νούν όλοι οι εταίροι η συνέλευση µπορεί να διεξαχθεί
και µέσω τηλεδιάσκεψης. Ανεξαρτήτων αυτών των προ-
ϋποθέσεων, εφόσον εταίρος ζει στο εξωτερικό ή δεν
µπορεί να παραστεί στη συνέλευση για σπουδαίο λόγο,
δικαιούται να αξιώσει την συµµετοχή του στη συνέλευση
µέσω τηλεδιάσκεψης. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του σχεδίου νό-

µου, στο άρθρο 14 του ν. 3190/1955 «Αρµοδιότητες της
Συνελεύσεως» προστίθεται στις αποκλειστικές αρµοδιό-
τητες της συνέλευσης των εταίρων και η αναβίωση της
εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται στο νέο άρθρο 50α
που εισήχθη µε το παρόν σχέδιο νόµου στο
ν. 3190/1955. 
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου

επικαιροποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 17 «Διορι-
σµός διαχειριστών» σχετικά µε τις απαγορεύσεις συµµε-
τοχής στη σύσταση ή τη διαχείριση ΕΠΕ ορισµένων δη-
µοσίων λειτουργών ή επαγγελµατιών, όπως των δηµο-
σίων υπαλλήλων, των µελών ΔΕΠ και άλλων επαγγελµα-
τιών (π.χ. δικηγόρων). Επειδή στο ν. 3190/1955 δεν µπο-
ρούν να προβλεφθούν εξαντλητικά όλοι οι λειτουργοί ή
επαγγελµατίες που υπόκεινται σε σχετικές απαγορεύ-
σεις, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει κάθε φορά να αναζη-
τούν την τυχόν ύπαρξη προβλέψεων από την ειδικότερη
νοµοθεσία που διέπει την λειτουργία των συγκεκριµέ-
νων επαγγελµάτων σχετικά µε τη δυνατότητά τους να
συµµετάσχουν ως εταίροι στη σύσταση ΕΠΕ ή να αναλά-
βουν υποχρεώσεις διαχείρισης της εταιρείας. 
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου

αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 3190/1955 «Ανάκλη-
σις των διαχειριστών». Οι αλλαγές που επέρχονται ως
προς την ανάκληση διαχειριστών έχουν ως εξής: 
α) Ο διαχειριστής που έχει οριστεί είτε µε το καταστα-

τικό (καταστατική διαχείριση) είτε µε απόφαση της συνέ-
λευσης των εταίρων, µπορεί να ανακαλείται οποτεδήπο-
τε µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία (η πλειοψηφία στην
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ΕΠΕ, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι απλή ή αυξηµένη, θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι διπλή, δηλαδή να
λαµβάνεται κάθε φορά µε το απαιτούµενο ποσοστό τόσο
των προσώπων, όσο και των εταιρικών µεριδίων (βλ. άρ-
θρο 13 του ν. 3190/1955). Σε περίπτωση που η διαχείριση
έχει ανατεθεί για ορισµένο χρόνο, τότε στο καταστατικό
πρέπει να προβλέπονται και συγκεκριµένοι λόγοι ανά-
κλησης, έτσι ώστε ο διορισµένος διαχειριστής να προ-
στατεύεται από τυχόν αυθαίρετη ανάκλησή του, χωρίς
την ύπαρξη κάποιου λόγου, σπουδαίου ή µη. Αν δεν υφί-
στανται τέτοιου είδους διατάξεις στο καταστατικό της ε-
ταιρείας, τότε ο ανακληθείς διαχειριστής που έχει ορι-
στεί για συγκεκριµένο χρόνο µπορεί να διεκδικήσει απο-
ζηµίωση από την εταιρεία, για ενδεχόµενη ζηµιά που υ-
πέστη, λόγω της άκαιρης και αναίτιας ανάκλησής του.
β) Ο εταίρος που ασκεί νόµιµη διαχείριση κατά το άρ-

θρο 16 του ν. 3190/1955 ( δηλαδή είτε λόγω έλλειψης
διαχειριστή είτε επειδή η εταιρεία επέλεξε να µην διορί-
σει κάποιον διαχειριστή, εταίρο ή τρίτο, τότε χρέη δια-
χειριστή ασκούν συλλογικά όλοι οι εταίροι), µπορεί να α-
νακληθεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις:

i. υπάρχει σπουδαίος λόγος,
ii. υπάρχει απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για

ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί νόµιµη διαχειριστή,
η οποία λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία, και

iii. έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει
την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και διατάσσει την ανάκλη-
ση του διαχειριστή, κατόπιν της αίτησης της συνέλευσης
των εταίρων στο δικαστήριο.
γ) Σε περίπτωση που µια εταιρεία είναι διµελής και οι

εταίροι διαφωνούν µεταξύ τους, τότε η ανάκληση του ε-
νός εκ των δύο εταίρων που ασκεί είτε νόµιµη είτε κατα-
στατική διαχείριση είτε έχει οριστεί διαχειριστής από τη
συνέλευση των εταίρων, ανακαλείται µε δικαστική από-
φαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη
απόφασης συνέλευσης των εταίρων. Η διάταξη αυτή α-
ποσκοπεί στην άρση του αδιεξόδου στο οποίο µπορεί να
επέλθει µια διµελής ΕΠΕ, λόγω της αδυναµίας εξασφά-
λισης της απαιτούµενης διπλής πλειοψηφίας για τη λή-
ψη οποιασδήποτε απόφασης. 
δ) Το δικαίωµα ανάκλησης διαχειριστή µπορεί να α-

σκηθεί και από την µειοψηφία των εταίρων που κατέχουν
το 1/10 του συνόλου των εταιρικών µεριδίων και ταυτο-
χρόνως εκπροσωπούν το 1/10 των εταίρων. Το εν λόγω
δικαίωµα αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και οποιαδήποτε
πρόβλεψη στο καταστατικό για µη δυνατότητα άσκησής
του από τους εταίρους είναι άκυρη. Η ανάκληση µπορεί
να πραγµατοποιηθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης που
εκδίδεται µετά από σχετική αίτηση προς το δικαστήριο
που υποβάλλεται από την ανωτέρω µειοψηφία των εταί-
ρων µε αιτιολογία την ανάκληση λόγω σπουδαίου λό-
γου. 
ε) Προβλέπεται το δικαίωµα του διαχειριστή να παραι-

τηθεί από την διαχείριση της εταιρείας. Ο διορισµένος
για ορισµένο χρόνο µπορεί να παραιτηθεί για λόγους
προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η
αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν α-
παιτεί σε κάθε περίπτωση έκδοση δικαστικής απόφασης
(π.χ. ασθένεια, συνταξιοδότηση, διορισµός στο Δηµόσιο
κ.ά.). 

στ) Ορίζεται η έννοια του σπουδαίου λόγου για την α-
νάκληση ή παραίτηση των διαχειριστών. Ως σπουδαίος
λόγος νοείται η σοβαρή παράβαση καθηκόντων του δια-
χειριστή ή η ανικανότητα του να ανταπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις του ως διαχειριστής. 
ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (παραίτη-

ση, ανάκληση, θάνατος, λήξη θητείας) οι διαχειριστές α-
πολέσουν την ιδιότητά τους, τότε αυτοί αντικαθίστανται
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο κατα-
στατικό (µετά την τροποποίηση της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 ο τρόπος διαχείρισης της εταιρείας αποτελεί
υποχρεωτικό περιεχόµενο του καταστατικού). Η διαχεί-
ριση δύναται να συνεχιστεί µε τους υπόλοιπους διαχειρι-
στές (εφόσον υπάρχουν). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
οριστούν διαχειριστές, τότε αυτοµάτως τίθεται σε ισχύ η
νόµιµη διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση ασκείται συλλο-
γικά από όλους τους εταίρους. 

Άρθρο 4 
Εισαγωγή νέου Κεφαλαίου Γ1΄ στο ν. 3190/1955

Το τέταρτο άρθρο του σχεδίου νόµου προσθέτει νέο
κεφάλαιο στο ν. 3190/1955 ως εξής «Κεφάλαιο Γ1΄ – Οι-
κονοµικές καταστάσεις και διανοµή κερδών» στο οποίο
συγκεντρώνονται, κωδικοποιούνται και διασαφηνίζονται
όλες οι διατάξεις περί οικονοµικών καταστάσεων και
διανοµής κερδών των ΕΠΕ, είτε αυτές προέρχονται από
τον αρχικό ν. 3190/1955 είτε από µεταγενέστερα νοµο-
θετήµατα όπως ο ν. 4308/2014 (Α΄251) και ο ν. 4403/
2016 (Α΄125). Συγκεκριµένα και αναλυτικότερα:
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου

αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 22 «Απογραφή
και ετήσιοι λογαριασµοί (ετήσιες οικονοµικές καταστά-
σεις)» του ν. 3190/955 µε νέο το οποίο εναρµονίζει και
«κωδικοποιεί» τις ήδη υφιστάµενες διατάξεις περί σύ-
νταξης, ελέγχου και δηµοσίευσης των οικονοµικών κα-
ταστάσεων των ΕΠΕ βάσει των νεότερων νόµων
4308/2014, 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017, καθώς
και των Ευρωπαϊκών Κανονισµών περί Δ.Π.Χ.Α. όπου αυ-
τοί εφαρµόζονται. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου

προβλέπεται η δυνατότητα σχηµατισµού πρόσθετων α-
ποθεµατικών πέραν του τακτικού αποθεµατικού που ήδη
αναγνώριζε ο νόµος µε την προϋπόθεση της αυξηµένης
πλειοψηφίας εταίρων και µεριδίων του άρθρου 38 του
νόµου, καθόσον πρόκειται για µια σηµαντική απόφαση η
οποία επηρεάζει τόσο τις βραχυπρόθεσµες όσο και τις
µακροπρόθεσµες απολαβές των εταίρων από τα κέρδη
της εταιρείας.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου δεν

εισάγει νέες διατάξεις απλώς αναδιατυπώνει και µετα-
φέρει για λόγους σαφήνειας και ενότητας στη ροή του
κειµένου την ήδη υφιστάµενη στο ν. 3190/1955 διάταξη
του άρθρου 35 περί διανοµής κερδών. 
Τέλος, µε την παράγραφο 5 του άρθρου 4 αντικαθίστα-

ται το άρθρο 25 «Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό
διαχειριστών» µε νέο, στο οποίο περιγράφεται εκ νέου
το περιεχόµενο του βιβλίου εταίρων, διατηρούνται αναλ-
λοίωτα τα βιβλία πρακτικών συνελεύσεως και πρακτικών
διαχείρισης.

3



Άρθρο 5
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3190/1955

Το πέµπτο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται
τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Δ΄ «Δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις των εταίρων» του ν. 3190/1955. Συγκεκριµένα
και αναλυτικότερα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου

η παρ. 3 του άρθρου 28 «Μεταβίβασις του εταιρικού µε-
ριδίου» του ν. 3190/1955 επικαιροποιείται ως προς τα
στοιχεία που θα πρέπει να περιλαµβάνει το συµβολαιο-
γραφικό έγγραφο µεταβίβασης των εταιρικών µεριδίων
και επανεγγράφεται στη Δηµοτική. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου

ο τίτλος του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται
από «Μεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου αιτία θανάτου
ή λόγω προικός» σε «Μεταβίβαση του εταιρικού µεριδί-
ου αιτία θανάτου», στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του
νόµου.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου

η παράγραφος 1 του άρθρου 29 «Μεταβίβαση του εταιρι-
κού µεριδίου αιτία θανάτου» του ν. 3190/1955 τροποποι-
είται και επανεγγράφεται στη Δηµοτική. Η µεταβίβαση
των εταιρικών µεριδίων αιτία θανάτου αποτελεί αναγκα-
στικό δίκαιο και τυχόν πρόβλεψη στο καταστατικό περί
του αντιθέτου είναι άκυρη. Στο καταστατικό µπορεί όµως
να προβλεφθεί ότι το εταιρικό µερίδιο του κληρονόµου
µπορεί να µεταβιβασθεί σε πρόσωπο που θα υποδείξει η
εταιρεία σε περίπτωση που ο κληρονόµος, µετά την από-
κτηση του µεριδίου του θανόντος εταίρου, δεν επιθυµεί
την παραµονή του στην εταιρεία ως εταίρος. Όσον αφο-
ρά στην αποτίµηση της αξίας του µεταβιβασθέντος εται-
ρικού µεριδίου, αυτή µπορεί πλέον να συµφωνηθεί µετα-
ξύ των εταίρων και του κληρονόµου, χωρίς να απαιτείται
υποχρεωτικά ο προσδιορισµός της πραγµατικής αξίας
της από το Δικαστήριο.
Με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5 του σχεδίου

νόµου από την παράγραφο 2 του άρθρου 29 «Μεταβίβα-
ση του εταιρικού µεριδίου αιτία θανάτου» του ν.
3190/1955, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του νόµου
διαγράφεται η φράση «λόγω προικός» και «ή τον προικο-
λήπτην», καθώς ο εν λόγω θεσµός δεν είναι πλέον σε ι-
σχύ.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου

η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3190/1955 τροποποιείται,
εισάγοντας την υποχρέωση µέσα σε ένα µήνα από την
εγγραφή της µεταβίβασης των εταιρικών µεριδίων στο
βιβλίο των εταίρων να πραγµατοποιείται και η καταχώρι-
ση και δηµοσίευση της πράξης στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αν και η εν λόγω καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα, κρί-
νεται απαραίτητο οι τρίτοι να ενηµερωθούν το ταχύτερο
δυνατό για την αλλαγή που επήλθε, καθώς αφορά σε µε-
ταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, στοιχείο που αποτε-
λεί ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο του καταστατι-
κού. 
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου

στην παρ. 1 του άρθρου 33 «Έξοδος εταίρου και απο-
κλεισµός εταίρου» του ν. 3190/1955 θεσπίζεται η αρχή
της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από ΕΠΕ, η οποία ι-
σχύει µόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο κα-
ταστατικό. Στην περίπτωση αυτή ο εταίρος µπορεί να ε-
ξέλθει της εταιρείας µε δήλωση εξόδου του προς τον

διαχειριστή. Εφόσον όµως στο καταστατικό έχουν τεθεί
προϋποθέσεις ή περιορισµοί σχετικά µε το δικαίωµα εξό-
δου από την εταιρεία, τότε ο ενδιαφερόµενος εταίρος
να εξέλθει της εταιρείας θα πρέπει υποχρεωτικά να τη-
ρήσει όσα προβλέπονται στο καταστατικό. Στο καταστα-
τικό µπορεί επίσης να προβλέπεται το δικαίωµα του απο-
χωρούντος µε µεταβιβάσει το σύνολο των µεριδίων του
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα του υποδείξει η
εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο εξερχόµενος εταίρος δι-
καιούται να λαµβάνει την αξία του εταιρικού του µεριδί-
ου είτε στην τιµή που συµφωνείται µεταξύ του αποχω-
ρούντος εταίρου και του αποκτώντος του εταιρικού µερι-
δίου είτε στην πραγµατική αξία, όπως αυτή προσδιορι-
σθεί από το Δικαστήριο. 

Άρθρο 6
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 3190/1955

Το έκτο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται τρο-
ποποιήσεις στο Κεφάλαιο Ε΄ - «Τροποποίησις της εταιρι-
κής συµβάσεως» του ν. 3190/1955. Συγκεκριµένα και α-
ναλυτικότερα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του σχεδίου νόµου

αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 38 του ν.3190/1955
όπου στις νέες διατάξεις ορίζεται ότι:
Με την παρούσα ρύθµιση µειώνονται τα ποσοστά δι-

πλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 προκειµένου η ΕΠΕ να
αποκτήσει µεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων.
Έτσι, η τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης πραγµατο-
ποιείται από τη Συνέλευση των εταίρων µε τη διπλή πλει-
οψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των εταίρων οι
οποίοι κατέχουν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 5

στο άρθρο 38 του ν.3190/1955 και ορίζεται ότι:
Στις περιπτώσεις της ανάκλησης του διαχειριστή ή και

των διαχειριστών του άρθρου 19, µεταβίβασης εταιρικού
µεριδίου του άρθρου 28, µεταβίβασης εταιρικού µεριδίου
αιτία θανάτου του άρθρου 29 και της εξόδου εταίρου και
αποκλεισµού εταίρου του άρθρου 33, ο διαχειριστής µε
δική του ευθύνη καταρτίζει κωδικοποιηµένη εταιρική
σύµβαση - η οποία έχει περιβληθεί τον τύπο του συµβο-
λαιογραφικού εγγράφου - στην οποία παρουσιάζονται οι
όποιες µεταβολές έχουν επέλθει δυνάµει των ανωτέρω
διατάξεων. Μετά τα ανωτέρω ο διαχειριστής υποχρεού-
ται στην τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του
άρθρου 8 υποβάλλοντας την σχετική αίτηση καταχώρι-
σης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή και µόνον, δεν έ-
χει εφαρµογή η παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005.
Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3190/1955 αντικαθίστα-

ται και ορίζεται ότι:
Με την παρούσα ρύθµιση µειώνεται το χρονικό διάστη-

µα που µεσολαβεί από την απόφαση της Συνέλευσης
των εταίρων και την δηµοσιότητα της στο Γ.Ε.ΜΗ. για
την µείωση του εταιρικού κεφαλαίου από δύο µήνες σε
έναν µήνα και πλέον υπάρχει συντονισµός και των τριών
κεφαλαιουχικών µορφών (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) ως προς τα δι-
καιώµατα των πιστωτών που το Κοινοτικό Δίκαιο επιτάσ-
σει. Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την
µείωση του εταιρικού κεφαλαίου µε επιµέλεια του δια-
χειριστή καταχωρίζεται και δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διατυπώσεων
δηµοσιότητας της απόφασης των εταίρων για τη µείωση
του εταιρικού κεφαλαίου και για ένα µήνα οι δανειστές
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µπορούν µε έγγραφη δήλωσή τους να υποβάλουν τις α-
ντιρρήσεις στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά την
πάροδο του µήνα ο διαχειριστής υποχρεούται να προ-
σκοµίσει την τροποποιηµένη εταιρική σύµβαση σε κωδι-
κοποιηµένη µορφή η οποία καταχωρίζεται και δηµοσιεύ-
εται στο Γ.Ε.ΜΗ.. 
Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρ-

θρου 43 του ν. 3190/1955 και ορίζεται η διαδικασία σε
περίπτωση µείωσης κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου ό-
ταν η συνέλευση των εταίρων δε λάβει σχετική απόφα-
ση. Προβλέπεται, πλέον, η δυνατότητα του εξερχόµενου
εταίρου να µεταβιβάσει ελεύθερα το µερίδιό του. Η παρ.
1 του άρθρου 43α του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται και ο-
ρίζεται ότι:
Η µονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης

(Μ.Ε.Π.Ε.) είναι η εταιρεία που καθίσταται µονοπρόσωπη
κατά την λειτουργία της ή συστήνεται ως τέτοια από ένα
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

Άρθρο 7
Τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 3190/1955

Το έβδοµο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται
τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 3190/1955. Συ-
γκεκριµένα και αναλυτικότερα:
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του

ν. 3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:
Με την παρούσα ρύθµιση µειώνονται τα ποσοστά δι-

πλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 και έτσι συντονίζεται
και είναι συνεπές το άρθρο 44 µε το αντίστοιχο άρθρο 38
του ν. 3190/1955. Η απόφαση των εταίρων για τη λύση
της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότη-
τας του άρθρου 8 µε σχετική αίτηση καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Η εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται να περιβλη-
θεί το συµβολαιογραφικό τύπο, αλλά αρκεί να τηρηθούν
οι διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 του νόµου.
Μετά την περίπτωση δ΄ του άρθρου 44 του

ν. 3190/1955 προστίθεται περίπτωση ε΄στην οποία ορίζε-
ται ότι:
Ένας από τους λόγους λύσης της ΕΠΕ είναι και η λήξη

της διάρκειάς της καθόσον είναι ορισµένου χρόνου. Στις
περιπτώσεις που οι εταίροι δεν επιθυµούν τη λύση της ε-
ταιρείας λόγω παρόδου διάρκειας ο χρόνος αυτός µπο-
ρεί να παραταθεί µε σχετική απόφαση της Συνέλευσης
των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων σε κάθε περίπτω-
ση θα πρέπει να ληφθεί πριν την απώτατη καταστατικά
οριζόµενη διάρκεια και καθόσον έχει συστατικό χαρα-
κτήρα - σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του
ν. 3419/2005 - θα πρέπει και να έχει υποβληθεί στις δια-
τυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 του παρόντος µέ-
χρι και την τελευταία ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας.
Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό η εταιρεία
λύεται και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εκ-
καθάρισης.
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3190/1955 προ-

στίθεται παράγραφος 4 στην οποία ορίζεται ότι:
Όταν η ΕΠΕ τεθεί σε καθεστώς λύσης ο διαχειριστής

υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κα-
τάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Η
κατάρτιση των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων πρέ-
πει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε διάστηµα ενός µηνός α-
πό την θέση της εταιρείας σε λύση. Μετά την έγκριση

των οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης από τη
Συνέλευση των εταίρων τόσο η απόφαση των εταίρων ό-
σο και οι εγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις τέλους
χρήσης καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8. 
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955

αντικαθίστανται και ορίζεται ότι:
Ο διαχειριστής υποχρεούνται σε σύγκληση της συνέ-

λευσης των εταίρων στην περίπτωση απώλειας των ι-
δίων κεφαλαίων της εταιρείας όταν αυτά καταστούν κα-
τώτερα του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση
των εταίρων αποφασίζει για τη λήψη των αναγκαίων µέ-
τρων που απαιτούνται για την επαναφορά στην οµαλό-
τητα. Εισάγεται στην παρούσα παράγραφο µία ρύθµιση
ανάλογη µε του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920 µε την ο-
ποία επιτυγχάνεται συντονισµός µε το άρθρο 17 της
Δεύτερης Οδηγίας περί εταιρικού (77/91/ΕΟΚ). 
Η παρ 2. του άρθρου 47 του ν. 3190/1955 αντικαθίστα-

ται και ορίζεται ότι:
Η ανάκληση των εκκαθαριστών πραγµατοποιείται µε

ακριβώς όµοιο τρόπο όπως και οι διαχειριστές. Ο τρόπος
ανάκλησης περιγράφεται στο άρθρο 19 του παρόντος. 
Το άρθρο 48 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής

και ορίζεται ότι:
1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συ-

ντάσσουν υποχρεωτικά ισολογισµό έναρξης εκκαθάρι-
σης. Ο εν λόγω ισολογισµός έχει τη µορφή και το περιε-
χόµενο που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4308/14 (πλην
των εταιρειών που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσ-
σουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει
των Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες ακολουθούν την παράγραφο
25 του Δ.Λ.Π. 1) και ανάλογα µε την κατάταξη της εται-
ρείας επιλέγονται ένα από τα υποδείγµατα Β.1 ή Β.2 ή
Β.5 του Παραρτήµατος Β΄ του εν λόγω νόµου. Επίσης οι
εκκαθαριστές λαµβάνουν υπόψη τους τη σχετική πρό-
νοια της παρ.11 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014 σχετικά
µε τη θεµελιώδη παραδοχή της οντότητας περί µη συνέ-
χισης δραστηριότητας. Ο εν λόγω ισολογισµός υποβάλ-
λεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 από
τον εκκαθαριστή χωρίς να απαιτείται έγκριση από τη Συ-
νέλευση των εταίρων. 
Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές κα-

ταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονοµικές καταστά-
σεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέ-
λευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις
του άρθρου 8. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εκ-
καθάρισης περιλαµβάνουν τα λογιστικά αρχεία που απαι-
τούνται από τις διατάξεις του ν.4308/14 (Παράρτηµα Β΄),
καθώς και τις συνοδευτικές εκθέσεις όπου από την κεί-
µενη νοµοθεσία απαιτούνται. 

2. Σε περίπτωση που η εκκαθάριση υπερβεί την τριετία
χωρεί εφαρµογή της παρ.6 του άρθρου 49 του
κ.ν. 2190/1920. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκα-
λέσει συνέλευση των εταίρων, στην οποία υποβάλλει
σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το
σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις µέχρι τότε ερ-
γασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης
και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή
της. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτη-
ση της εταιρείας από δικαιώµατα, δικόγραφα και αιτή-
σεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε σχέση µε
τα προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο
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χρονικό διάστηµα. Τα ανωτέρω µέτρα µπορούν να περι-
λαµβάνουν και συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις ή
καταγγελία συµβάσεων ή και σύναψη νέων. Η συνέλευ-
ση των εταίρων εγκρίνει το σχέδιο επιτάχυνσης και πε-
ράτωσης της εκκαθάρισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 38. Εάν το σχέδιο εγκρι-
θεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν
εγκριθεί, εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)
του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων και εκ-
προσωπούν το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων µπορούν
να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο της έ-
δρας και να ζητήσουν την έγκρισή του από αυτό. Το δι-
καστήριο µπορεί να τροποποιήσει τα µέτρα που προβλέ-
πει το σχέδιο, όχι όµως και να προσθέσει µέτρα που δεν
προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής σε καµµία περί-
πτωση δεν ευθύνεται για την εφαρµογή σχεδίου που ε-
γκρίθηκε και επικυρώθηκε µε την δικαστική απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου. 
Το άρθρο 50 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται και ορί-

ζεται ότι:
H εκκαθάριση ολοκληρώνεται όταν οι εκκαθαριστές

καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκα-
θάρισης, οι οποίες και εγκρίνονται από τη συνέλευση
των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων και οι εγκεκριµέ-
νες οικονοµικές καταστάσεις τέλους εκκαθάρισης υπο-
βάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου
8. Οι εν λόγω περιλαµβάνουν τα λογιστικά αρχεία που ο-
ρίζονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β΄)
καθώς και τις συνοδευτικές εκθέσεις όπου από την κεί-
µενη νοµοθεσία απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή η ε-
ταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. και σχετική ανακοί-
νωση καταχώρισης εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικα-
σίας οι εκκαθαριστές µεριµνούν για την διανοµή του
προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας
στους εταίρους, ανάλογα µε τη µερίδα συµµετοχής
τους. Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
µη ύπαρξης προϊόντος της εκκαθάρισης και εφόσον στις
οικονοµικές καταστάσεις τέλους εκκαθάρισης εµφανίζο-
νται υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο (ΔΟΥ και Ασφαλιστι-
κά Ταµεία), οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο σύνολό τους,
τότε είναι δυνατή η καταχώριση των οικονοµικών κατα-
στάσεων και κατ’ επέκταση η διαγραφή της εταιρείας.
Με τη ρύθµιση του προτεινόµενου άρθρου 50α δίδεται

η δυνατότητα αναβίωσης στην ΕΠΕ όταν:
1. λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή
2. λύθηκε µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή 
3. µετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συµβιβα-

σµός ή αποκατάσταση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Πτωχευτικού Κώδικα.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Συνέλευση των εταίρων

ως µόνη αρµόδια µπορεί να αποφασίσει οµοφώνως την
αναβίωση της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης
των εταίρων, καθώς και η νέα εταιρική σύµβαση µαζί µε
τις τροποποιήσεις της, υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του άρθρου 8. Στην περίπτωση έναρξης
διανοµής της εταιρικής περιουσίας απόφαση της συνέ-
λευσης των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας απο-
κλείεται.
Με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 7 αναριθ-

µείται και τροποποιείται το άρθρο 50α του ν. 3190/1955,
ώστε να εναρµονιστεί µε τις νοµοθετικές αλλαγές που
αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ. και τις προσωπικές εταιρείες.

Άρθρο 8
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ι΄ του ν. 3190/1955

Το όγδοο άρθρο του σχεδίου νόµου πραγµατεύεται
τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Ι΄. Συγκεκριµένα
και αναλυτικότερα, επιχειρείται ένας διαχωρισµός µετα-
ξύ εγκατάστασης αλλοδαπών εταιρείων προερχόµενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον Ευρωπαϊκό Οι-
κονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) µε αυτά που προέρχονται από
τρίτες χώρες. Έτσι η εγκατάσταση για τις αλλοδαπές ε-
ταιρείες προερχόµενες από την Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ απλο-
ποιείται καθόσον δεν θα απαιτείται έκδοση σχετικής «α-
πόφασης εγκατάστασης» από την αρµόδια εποπτική αρ-
χή ενώ αντίθετα στην περίπτωση των αλλοδαπών εται-
ρείων τρίτης χώρας η έκδοση «απόφασης εγκατάστα-
σης» από την αρµόδια αρχή παραµένει ως προϋπόθεση.
Ειδικότερα:
Το άρθρο 57 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται και ορί-

ζεται ότι:
1. Το εν λόγω άρθρο πραγµατεύεται την εγκατάσταση

υποκαταστήµατος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισµέ-
νης ευθύνης προερχόµενης από χώρα κράτους-µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικο-
νοµικού Χώρου. Με την παρούσα ρύθµιση καταργείται η
υποχρέωση έκδοσης «Απόφασης εγκατάστασης» από
την κατά νόµο αρµόδια αρχή (Διεύθυνση Εταιρειών της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή ή την κατά τόπο αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα). 

2. Η εταιρεία υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής
στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Διεύθυνση Εταιρειών
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά λόγο αρµοδιότητας) η οποία συ-
νοδεύεται από τις κάτωθι πράξεις και στοιχεία:

i. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υπο-
καταστήµατος στην Ελλάδα που πρέπει να έχει ληφθεί
από τέτοιο όργανο της αλλοδαπής εταιρείας και µε τέ-
τοια πλειοψηφία που επιτρέπει η νοµοθεσία της χώρας
σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας. Στην εν λόγω από-
φαση προσδιορίζεται υποχρεωτικά ο τόπος εγκατάστα-
σης του υποκαταστήµατος ή πρακτορείου µε αναφορά
στον σχετικό Δήµο και εφόσον προκύπτει διαφορετική ε-
πωνυµία του υποκαταστήµατος ή πρακτορείου σαφή α-
ναφορά σε αυτήν µε πλήρη τίτλο. Η εν λόγω απόφαση
δεν θα πρέπει να έρχεται σε καµµία περίπτωση σε σύ-
γκρουση µε την εταιρική σύµβαση. 

ii. Ισχύουσα εταιρική σύµβαση της αλλοδαπής εταιρεί-
ας και όταν η ιδρυτική πράξη και η εταιρική σύµβαση εί-
ναι προϊόν ξεχωριστής πράξης απαιτούνται και οι δύο. 

iii. Πιστοποιητικό «καλής λειτουργίας» ή «καλής υπό-
στασης» της αρµόδιας αρχής ή του εµπορικού µητρώου
της χώρας προέλευσης και στο οποίο µεταξύ άλλων ση-
µειώνεται ο αριθµός εγγραφής στο αρµόδιο Εµπορικό
Μητρώο της χώρας (αντίστοιχος αρ. Γ.Ε.ΜΗ.), η ηµερο-
µηνία εγγραφής στο εν λόγω µητρώο, η πλήρης επωνυ-
µία της εταιρείας και τυχόν διακριτικοί τίτλοι που η εται-
ρεία φέρει, ο νοµικός της τύπος, το ύψος του εταιρικού
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της κεφαλαίου µε µνεία στον αριθµό των µεριδίων και
την ονοµαστική αξία αυτών. Επίσης ότι η εταιρεία έχει
δηµοσιεύσει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις στο µη-
τρώο του κράτους-µέλους κατά το προηγούµενο διάστη-
µα ή νοµίµως έχει απαλλαχθεί από την εν λόγω διαδικα-
σία, τα ατοµικά στοιχείων των προσώπων που εκπροσω-
πούν και δεσµεύουν την εταιρεία είτε ατοµικά είτε ως
όργανο διοίκησης προβλεπόµενο από το νόµο ή ως νόµι-
µοι εκπρόσωποι καθώς και η υφιστάµενη κατάσταση της
εταιρείας. H «καλή λειτουργία» ή «καλή κατάσταση» ή
«ενεργή κατάσταση» είναι προϋπόθεση για την εγγραφή
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς αν βρίσκεται σε καθε-
στώς αφερεγγυότητας ή πτώχευσης ή συλλογικής διαδι-
κασίας ικανοποίησης πιστωτών ή διαδικασία ρευστοποίη-
σης περιουσίας η εταιρεία δεν δύναται να εγγραφεί. 

iv. Συµβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισµού
πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και αντικλήτου στην Ελλά-
δα µε τα πλήρη στοιχεία του.

3. O έλεγχος επωνυµίας της εταιρείας είτε πρόκειται
για την επωνυµία της αλλοδαπής εταιρείας είτε για
επωνυµία που διαφέρει ή είναι παρεµφερή επωνυ-
µία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3419/2005. 

4. Η εγγραφή του υποκαταστήµατος ή πρακτορείου
που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδι-
κασία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
του άρθρου 8.

5. Αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες επιθυµούν την εγκα-
τάσταση περισσοτέρων του ενός υποκαταστηµάτων ή
πρακτορείων θα πρέπει, για κάθε νέα εγκατάσταση να α-
κολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία εγγραφής αναφο-
ρικά µε την νοµιµοποίηση της αλλοδαπής εταιρείας, τον
έλεγχο επωνυµίας και τους κανόνες δηµοσιότητας που
αυτά υπάγονται. 
Το άρθρο 58 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται και ορί-

ζεται ότι:
1. Το εν λόγω άρθρο πραγµατεύεται την εγκατάσταση

υποκαταστήµατος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισµέ-
νης ευθύνης προερχόµενης από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.).
Η εν λόγω εγκατάσταση απαιτεί την έκδοση «απόφασης
έγκρισης εγκατάστασης» από τη Διεύθυνση Εταιρειών
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή
την Περιφερειακή Ενότητα κατά λόγο αρµοδιότητας. 

2. Η ενδιαφερόµενη αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει την
σχετική αίτηση εγγραφής στην αρµόδια Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. (Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά λό-
γο αρµοδιότητας) η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά α-
πό τις πράξεις και τα στοιχεία που περιγράφονται στο α-
νωτέρω άρθρο 57 παράγραφος 2.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση «απόφα-
σης έγκρισης εγκατάστασης» από τη Διεύθυνση Εταιρει-
ών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
ή την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα είναι: α) να προ-
σκοµιστούν τα ίδια δικαιολογητικά έγγραφα που περι-
γράφονται στο προηγούµενο άρθρο και β) η δυνατότητα
των ηµεδαπών επιχειρήσεων να εγκαταστήσουν υποκα-
τάστηµα ή πρακτορείο στην επικράτεια της τρίτης αυτής
χώρας. Τη δυνατότητα αυτή µπορούν να διακριβώσουν

οι ως άνω Υπηρεσίες απευθυνόµενες στις αρµόδιες Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και κυρίως στη Γενι-
κή Διεύθυνση Πολιτικών Σχέσεων και στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονοµικών Σχέσεων αυτού.
Τόσο η απόφαση εγκατάστασης όσο και η εγγραφή

του υποκαταστήµατος ή πρακτορείου που πραγµατοποι-
είται σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, υποβάλλεται
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 και οι λοι-
πές παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 57 εφαρµόζονται α-
ναλόγως.

Άρθρο 9
Εισαγωγή Κεφαλαίου Ι1 στο ν. 3190/1955

Με το άρθρο 9 προστίθεται νέο κεφάλαιο στο οποίο ο-
ρίζεται η καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρω-
τοδικείου για διαφορές που ανακύπτουν από τις διατά-
ξεις του παρόντος σχεδίου νόµου. Προσδιορίζεται, επί-
σης, η τοπική αρµοδιότητα των δικαστηρίων βάσει της έ-
δρας της εταιρείας.

Άρθρο 10 
Τροποποίηση του ν. 2190/1920 (Α΄37), 

του ν. 4072/2012 (Α΄86) και του ν. 4441/2016 (Α΄227)

Οι προτεινόµενες διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τα
περί επωνυµιών άρθρα του κ.ν. 2190/1920 και του 4072/
2012, στοχεύουν σε µια ενιαία αντιµετώπιση των επωνυ-
µιών των νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως νοµικής µορ-
φής, µε το σκεπτικό που αναπτύσσεται αναλυτικά στο
πρώτο άρθρο της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης και
γενικότερα τις αρχές που από τη νοµική θεωρία διέπουν
την επωνυµία και ιδίως τις αρχές της αλήθειας, της διάρ-
κειας και της σύνδεσης επωνυµίας-επιχείρησης. Ειδικά
µε τις παραγράφους 3 και 4, επιδιώκεται ταυτόχρονα να
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των προσωπικών εται-
ρειών (προσωπική ευθύνη των εταίρων). 

Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με την προτεινόµενη ρύθµιση, δίνεται η δυνατότητα
έκδοσης προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την κωδι-
κοποίηση και την απόδοση στη δηµοτική των διατάξεων
που αφορούν τις ΕΠΕ. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το
γεγονός ότι το κείµενο του ν. 3190/1955 είναι γραµµένο
στην καθαρεύουσα, µε αποτέλεσµα να είναι δυσνόητο
και να δηµιουργούνται ασάφειες και συγχύσεις. Επιπλέ-
ον, η πρόταση για την απόδοση του εν λόγω νοµοθετή-
µατος στη δηµοτική τέθηκε τόσο στη δηµόσια διαβού-
λευση, όσο και από φορείς της αγοράς και υπηρεσιακούς
παράγοντες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Στόχος της διάταξης αυτής είναι να εναρµονιστεί η
διάρκεια κάποιων ήδη υπαρχουσών ΕΠΕ µε την απαίτη-
ση του νόµου να είναι όλες οι ΕΠΕ ορισµένης διάρκειας
γιατί έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι κάποιες ΕΠΕ προ-
έβλεπαν αντίθετα στο καταστατικό τους (προέβλεπαν α-
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όριστη διάρκεια). Με τη διάταξη αυτή, όσες ΕΠΕ όντως
έχουν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και
δεν µεριµνήσουν να το τροποποιήσουν εγκαίρως, λύο-
νται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης
στις 31 Δεκεµβρίου του 2021. 

Άρθρο 13
Καταργούµενες διατάξεις

Με το παρόν προτεινόµενο άρθρο καταργούνται µια
σειρά από διατάξεις, οι οποίες κρίνονται ανεπίκαιρες και
έχουν τεθεί σε αχρησία. Επιπλέον, καταργούνται διατά-
ξεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση µε νεότερες υφι-
στάµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄171)

Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 διευκρινίζεται επί
το σαφέστερον ότι σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού
διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από τη λήξη ι-
σχύος της άδειας, δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας,
εάν στο διάστηµα αυτό ο παραγωγός υποβάλλει αίτηµα
για ανανέωση. Συνακόλουθα, ο παραγωγός δεν χάνει τη
θέση του.
Με τις προτεινόµενες παραγράφους 2 και 3 παραχω-

ρείται στα άτοµα µε αναπηρία το δικαίωµα δραστηριο-
ποίησης στο υπαίθριο εµπόριο ακόµα και µετά τη λήψη
σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και το δικαίωµα για η
προσωρινή αναπλήρωση ακόµα και στην περίπτωση που
ο κάτοχος έχει καταστεί ανίκανος για εργασία πριν από
την έκδοση της άδειας. Σε κάθε περίπτωση παραµένει
ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας η µη λήψη
σύνταξης λόγω γήρατος. Πρόκειται για ρυθµίσεις οι ο-
ποίες προωθούνται για κοινωνικούς λόγους, καθώς δίνει
στα άτοµα µε αναπηρία τη δυνατότητα να ανταπεξέλ-
θουν οικονοµικά στις απαιτήσεις που θέτει η αναπηρία
τους. 
Με την προτεινόµενη παράγραφο 4 απαλείφεται από

τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών η γνω-
µοδότηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την επέκτα-
ση µιας λαϊκής αγοράς. Η τροποποίηση αυτή είναι να
µην υπάρχει σύγκρουση µε το άρθρο 29 παράγραφος 1,
στο οποίο προβλέπεται ότι η επέκταση δεν είναι αρµο-
διότητα του Περιφερειακού Συµβουλίου, αλλά των φορέ-
ων λειτουργίας. Για τον ίδιο λόγο απαλείφεται και η πρό-
βλεψη για την εισήγηση των Επιτροπών στις υπηρεσίες
των φορέων λειτουργίας των αγορών για τη µετακίνηση
και τη χωροθέτηση αυτών. Στο άρθρο 29 παράγραφος 1
ρητά αναφέρεται ότι οι Επιτροπές, προκειµένου για τη
µετακίνηση, επέκταση και χωροθέτηση οφείλουν να πα-
ρέχουν στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας σύµφω-
νη γνώµη. 
Με τις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 επιχειρείται να απο-

σαφηνιστούν οι διατάξεις του άρθρου 28 σε σχέση µε τα
άρθρα 32 και 33 (τοποθετήσεις παραγωγών πωλητών σε

λαϊκές αγορές), το άρθρο 35 (οι αλλαγές θέσεων πωλη-
τών εντός της ίδιας ή µεταξύ διαφορετικών λαϊκών αγο-
ρών), το άρθρο 24 (αναπλήρωση πωλητών αναπληρώ-
σεις πωλητών πέραν αυτής για λόγους υγείας και µέχρι
ένα (1) µήνα) και το άρθρο 31 στοιχείο η΄ (ανάκληση ά-
δειας) µε σκοπό την απρόσκοπτή και ενιαία και απρόσκο-
πτη εφαρµογή του ν. 4497/2017. Επιπλέον, διευκρινίζε-
ται η ανάγκη παροχής γνώµης (απλή γνωµοδότηση)
στην υπηρεσία της Αρµόδιας Αρχής από θεσµοθετηµένο
όργανο (Επιτροπή Λαϊκών Αγορών) το οποίο έχει άµεση
γνώση και επαφή µε τη λαϊκή αγορά, σε σχέση µε τα ζη-
τήµατα της παραχώρησης θέσης και της έκδοσης νέων
επαγγελµατικών αδειών, που άπτεται της εύρυθµης λει-
τουργίας αυτής.
Με τις παραγράφους 9, 10 και 11 ρυθµίζονται τα ζητή-

µατα απώλειας θέσης για τον επαγγελµατία πωλητή σε
λαϊκές αγορές, στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο αναλογι-
κά µε όσα ισχύουν για τους παραγωγούς.
Με τις προτεινόµενες παραγράφους 12 και 13 ρυθµί-

ζονται τα θέµατα της ανανέωσης και απογραφής των ε-
παγγελµατικών αδειών υπαίθριου εµπορίου (λαϊκών,
πλανοδίου, στάσιµου εµπορίου). Η προθεσµία που ορίζε-
ται στο άρθρο 59 του ν. 4497/2017 για την ανανέωση ό-
λων των τύπων αδειών υπαιθρίου εµπορίου, συνδέεται
µε την προθεσµία ηλεκτρονικής απογραφής τους στο
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣΠΑ), η ο-
ποία πρόκειται να οριστεί σε µελλοντικό χρόνο µε την
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και Εσωτερικών της παραγράφου 5 του άρθρου 58.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί ενι-
αία η διαδικασία ανανέωσης των επαγγελµατικών αδει-
ών υπαίθριου εµπορίου από τις αρµόδιες Υπηρεσίες µε
την αντίστοιχη ηλεκτρονική καταχώρισή τους στο Ολο-
κληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣΠΑ). Η σύνδε-
ση της διαδικασίας ανανέωσης µε την ηλεκτρονική κατα-
χώριση στο σύστηµα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ε-
φαρµογή του νόµου. Η ως άνω ρύθµιση, που κρίνεται α-
ναγκαία για τους παραπάνω λόγους, σε καµία περίπτω-
ση δεν συνιστά δικαίωµα δραστηριοποίησης του κατό-
χου άδειας στη λαϊκή αγορά, το πλανόδιο ή το στάσιµο
εµπόριο, στο διάστηµα που η άδεια δε βρίσκεται σε ισχύ.
Με την παράγραφο 13 εισάγεται µεταβατική διάταξη

µε την οποία δίνεται αναδροµική ισχύς στην ως άνω πρό-
βλεψη.
Με την παράγραφο 14 αντιµετωπίζεται το ζήτηµα χει-

ρισµού εκκρεµών υποθέσεων για τις οποίες η σχετική
προκήρυξη είχε νοµίµως εκδοθεί µε τον προϊσχύοντα
ν. 4264/2014. 
Με την παράγραφο 15 διευκρινίζεται ότι η παράγρα-

φος 14 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4497/17. 

Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄147)

Με την παρούσα τροποποίηση εναρµονίζουµε το πλαί-
σιο της έκδοσης εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές ο-
δηγίες για το Τραπεζικό Δίκαιο και την έκδοση εγγυητι-
κών επιστολών. 
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Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν.δ. 5/1926 (Α΄11) 

Με το άρθρο 16 τροποποιούνται διατάξεις του
ν.δ. 5/1926 «περί ιδρύσεως «Εθνικής Ελληνικής Επιτρο-
πής Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου
(Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)»». 
Συγκεκριµένα:
Το άρθρο 3 του ν.δ. 5/1926 «περί ιδρύσεως «Εθνικής

Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρί-
ου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)»» (Α΄11), όπως είχε τροποποιηθεί
στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και ί-
σχυε, καταργήθηκε µε το άρθρο 99 του ν. 4497/2017. Δε-
δοµένου ότι η έλλειψη συναφούς διάταξης δεν επιτρέπει
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όλων των µελών της
Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. και πρέπει να ορισθούν σαφώς τα µέλη της
Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. (Εµπορικά, Βιοµηχανικά, Επαγγελµατικά
και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια).
Στο άρθρο 4 του ν.δ. 5/1926 «περί ιδρύσεως «Εθνικής

Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρί-
ου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)»» (Α΄11) πρέπει να αντικατασταθεί η
συνδροµή των ανωτέρω Επιµελητηρίων κατά το ποσο-
στό 2% επί των ετησίων τακτικών εσόδων τους προς την
Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. µε το ορθό 2‰, λόγω των οικονοµικών συν-
θηκών που επικρατούν στη χώρα µας και ειδικότερα, στα
Επιµελητήρια.
Το άρθρο 5 του ν.δ. 5/1926 «περί ιδρύσεως «Εθνικής

Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρί-
ου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)»» (Α΄11) συµπληρώνεται µε την παρά-
ταση θητείας των απερχοµένων οργάνων διοίκησης της
Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. έως την ανάληψη καθηκόντων των νέων
οργάνων. Επιπλέον, προβλέπεται η σύνθεση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου κατά 3/4 από µέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε..

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης Ι. Δραγασάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ευκλ. Τσακαλώτος Ευάγ. Αποστόλου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σπίρτζης Γ. Χουλιαράκης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Στ. Πιτσιόρλας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αν. Πετρόπουλος Αικ. Παπανάτσιου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ με τίτλο 

«Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» 

 Με το άρθρο 1 τροποποιούνται: 

- το άρθρο 2 του ν.3190/1955 (‘ 91), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 2 – Επωνυμία 

1. Η επωνυμία της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος 

ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται εκ του αντικειμένου της ασκούμενης υπ' 

αυτής επιχειρήσεως. 

2. Εν τη επωνυμία της εταιρείας δέον να περιέχωνται κατά πάσαν περίπτωσιν ολογράφως 

αι λέξεις "Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης".» 

- οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

«1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους 

χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας 

καταργείται. 

2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα 

εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι 

πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.» 

- οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

«4. Το εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσόν δύναται να αυξάνηται και να μειούται δια 

Διατάγματος, μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 4 του νόμου 2190, ως ούτος 

συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει αυξήσεως ή μειώσεως 

του ποσού τούτου αυξάνονται ή μειούνται αναλόγως και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντος 

άρθρου ποσά. 

5. Σε κάθε έντυπο της Εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το 

εταιρικό κεφάλαιο το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η 

Εταιρία ο αριθμός μητρώου της Εταιρίας, καθώς και η έδρα της.» 

- η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

«1. Υπό την επιφύλαξιν της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικείμενον της εταιρικής εισφοράς 

δύναται να είναι και είδος, εφόσον όμως το εισφερόμενον αποτελεί περιουσιακόν αγαθόν 

δεκτικόν εμφανίσεως εν τω ισολογισμώ.» 

 Με το άρθρο 2 τροποποιούνται: 

- ο τίτλος και του άρθρο 6  του ν.3190/1955, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 6 - Περιεχόμενον εταιρικής συμβάσεως 
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1. Η εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόνον δια συμβολαιογραφικού εγγράφου. 

2. Το εταιρικόν έγγραφον δέον να περιέχει: 

α) το όνομα, το επώνυμον και το επάγγελμα των εταίρων, την κατοικίαν και την ιθαγένειαν 

αυτών,  

β) την εταιρικήν επωνυμίαν, 

γ) την έδραν της εταιρείας και το σκοπό αυτής. Ως αυτής δέον να ορίζηται εις Δήμος ή μία 

Κοινότης της Ελληνικής επικρατείας,  

δ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιωρισμένης ευθύνης, 

ε) το κεφάλαιον της εταιρείας, την μερίδα συμμετοχής και τα τυχόν πλείονα εταιρικά 

μερίδια συμμετοχής και τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου, ως και 

βεβαίωσιν των ιδρυτών περί καταβολής του κεφαλαίου,  

στ) το αντικείμενον των εις είδος εισφορών, την αποτίμησιν αυτών και το όνομα του 

εισφέροντος εταίρου, ως και το σύνολον της αξίας των εις είδος εισφορών, 

ζ) την διάρκειαν της εταιρείας. 

3. Συμφωνίαι μεταξύ των εταίρων περί συμπληρωματικών εισφορών, περί άλλων 

παρεπομένων παροχών αυτών μη αποτελουσών εισφοράς εις χρήμα ή εις είδος κατά το 

άρθρον 5 παρ. 1 του παρόντος νόμου, περί απαγορεύσεως εις τους εταίρους του 

ανταγωνισμού, περί απαγορεύσεως της μεταβιβάσεως ή της μεταβιβάσεως υπό ωρισμένας 

προϋποθέσεις του εταιρικού μεριδίου, περί εξόδου των εταίρων, περί λύσεως της εταιρείας 

δια λόγον μη προβλεπόμενον υπό του νόμου, είναι ισχυραί εφόσον περιελήφθησαν εις το 

συστατικόν της εταιρείας έγγραφον. Δύναται επίσης να περιληφθώσιν εις το καταστατικόν 

διατάξεις περί ελέγχου της διαχειρίσεως.» 

- το  άρθρο 7 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Η Εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον αν : 

α) συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 6 παράγραφος 1, 

και των διατάξεων των στοιχείων β, γ μόνο ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού 

της Εταιρείας στην εταιρική σύμβαση, ε και στ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 

β) Ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, και 

γ) όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφτηκε η εταιρική σύμβαση, δεν είχαν την ικανότητα για 

δικαιοπραξία. 

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά 

της Εταιρίας. Το Δικαστήριο που απαγγέλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση 

και τους εκκαθαριστές. 

3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την, ακυρότητα της Εταιρίας υποβάλλεται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται προς τους 

τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη υποβολή της απόφασης στη δημοσιότητα που προβλέπει η 

παράγραφος 2 του άρθρου 8. 

4. Οι λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στην παράβαση των διατάξεων για την επωνυμία 

και το σκοπό της Εταιρίας θεραπεύονται αν, μετά από συμφωνία όλων των εταίρων, 

συμπληρωθεί η εταιρική σύμβαση με συμβολαιογραφική, πράξη και υποβληθεί στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 

5. Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα της άκυρης Εταιρείας παραμένουν ισχυρές. 

Οι εταίροι πού είναι υπαίτιοι για την ακυρότητα ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο 
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απέναντι στους αναίτιους εταίρους και στους τρίτους για κάθε ζημία που προέκυψε από 

την ακυρότητα.» 

- το άρθρο 8 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 8 - Δημοσιότητα 

1. Αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή 

και υποχρεωτικά από το Συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στη 

Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει την 

εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. 

2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρίας, 

δημοσιεύεται, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο 

Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 

«Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 

Α' 75/1986). Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες από τη συνέλευση των εταίρων 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό 

πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται στο σύνολο τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον 

πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από αυτή. 

Η βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η 

ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται η 

περίληψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης νομίμως 

επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, προσκομίζονται από κάθε εταίρο ή διαχειριστή 

ενώπιον των αρμόδιων αρχών και παντός τρίτου συναλλασσομένου με αυτούς για κάθε 

νόμιμη χρήση προς απόδειξη της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής της 

περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθνικό Τυπογραφείο αναρτά στην ιστοσελίδα του 

περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με τον αριθμό και την 

ημερομηνία του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αυτή δημοσιεύεται. 

3. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, το κατά το Β.Δ. Της 16/22 Ιανουαρίου 1930 Δελτίον 

Ανωνύμων Εταιρειών, θα φέρη τον τίτλον "Εφημερίς της Κυβερνήσεως - Δελτίον Ανωνύμων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης". 

4. Ο Γραμματέας κάθε Πρωτοδικείου τηρεί Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, που 

αποτελείται από: 

α) το βιβλίο μητρώου,  

β) τη μερίδα κάθε Εταιρίας,  

γ) το φάκελο της Εταιρίας, και  

δ) το ευρετήριο των εταιριών. 

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται με χρονολογική σειρά η επωνυμία κάθε Εταιρίας 

περιορισμένης Ευθύνης. Οι καταχωριζόμενες Εταιρίες αριθμούνται, ο δε αριθμός 

καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας, αναγράφεται στο φάκελο 

και τη μερίδα της Εταιρίας. Ο αριθμός μητρώου μνημονεύεται επίσης σε κάθε έγγραφο που 

υποβάλλεται για καταχώρηση στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου και σε κάθε έγγραφο ή 

πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής. Ο αριθμός μητρώου Εταιρίας δεν μπορεί να δοθεί σε 
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άλλη, ακόμα και μετά τη λήξη της. Στη μερίδα της Εταιρίας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα 

στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. Στη μερίδα αυτή αναγράφονται, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο 

της Εταιρίας, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις κατοικίας των διαχειριστών, τα 

ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από κοινού ή μεμονωμένα 

εκπροσωπούν την Εταιρία και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου που είναι 

εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.  

Μεταγενέστερες μεταβολές των ανωτέρω σημειώνονται στη μερίδα της Εταιρίας αμέσως 

μετά τις σχετικές καταχωρίσεις ή την υποβολή των σχετικών εγγράφων. 

Στο φάκελο της Εταιρίας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη μερίδα της. 

Στο ευρετήριο των Εταιριών αναγράφεται με αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία κάθε 

Εταιρίας και ο αριθμός μητρώου της. Για την τήρηση του ευρετηρίου δε λαμβάνονται 

υπόψη οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». 

Οι φάκελλοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας.  

5. Προ της συντελέσεως των ως άνω διατυπώσεων ουδείς των εταίρων δύναται να 

υπαναχωρήση της εταιρείας. Ο θάνατος ή πτώχευσις ή η απαγόρευσις τινός των εταίρων 

δεν αποτελεί κώλημα δια την ενέργεια των διατυπώσεων τούτων.    

6. Σε περίπτωση που η Εταιρία ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου 

Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της, πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία αυτού του 

Πρωτοδικείου, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, αντίγραφο της εταιρικής 

σύμβασης, μέσα σ' ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος. Ο Γραμματέας 

καταχωρίζει την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, με την 

ευδιάκριτη ένδειξη «Υποκατάστημα». Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται πριν από 

την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων, ευθύνονται μαζί με την Εταιρία και οι 

διαχειριστές σε ολόκληρο. 

7. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, παραδίδονται ή στέλλονται από τη Γραμματεία 

του αρμόδιου Πρωτοδικείου αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων που τηρούνται στο 

φάκελλο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4, επικυρωμένα ή όχι, αφού καταβληθεί 

το διοικητικό κόστος. Το ύψος αυτού του κόστους, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και 

καταβολής του, ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και 

Οικονομικών.   

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του 

Μητρώου Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.» 

 

- το άρθρο 9 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«1. Μόνον από της συντελέσεως των εν τω προηγουμένω άρθρω 8 διατυπώσεων η εταιρεία 

κτάται νομικήν προσωπικότητα. 

2. Οι επ' ονόματι της εταιρείας, προ της κατά το άρθρον 8 παρ. 2 δημοσιεύσεως 

συμβληθέντες ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η 

εταιρεία, δια τα ρητώς επ' ονόματι αυτής προ του χρόνου τούτου γενομένας πράξεις, εάν, 

εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως ταύτης, ανελήφθησαν υπ' αυτής αι εντεύθεν 

υποχρεώσεις.» 
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 Με το άρθρο 3 τροποποιούνται: 

 

-  το άρθρο 10 του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

«1. Αι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εν συνελεύσει. 

2. Η συνέλευσις συγκαλείται υπό των διαχειριστών. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως, της 

προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένως εις την σημειουμένην εν τω εν άρθρω 25 

βιβλίω διεύθυνσιν αυτών, οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της συνελεύσεως. Εν τη 

προσκλήσει δέον να αναγράφηται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, ως και τα 

προς συζήτησιν θέματα. 

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως 

τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 

Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η 

σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 

παράγραφος 2. 

4. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι, δύνανται να συνέλθωσιν εις συνέλευσιν και 

αν δεν ετηρήθησαν αι εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατυπώσεις. Επίσης εάν άπαντες οι 

εταίροι είναι παρόντες εγκύρως, αποφασίζουσι, μη υπαρχούσης αντιρρήσεως τινός εξ 

αυτών, επί παντός θέματος της αρμοδιότητας της συνελεύσεως.» 

 

- η περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

«ε) Περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί 

διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών.» 

 

- η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«4. Δημόσιοι υπάλληλοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Κώδικος περί καταστάσεως των 

Δημοσ. Διοιητικών υπαλλήλων δεν δύνανται να είναι διαχειρισταί ουδέ εταίροι εταιρίας 

περιωρισμένης ευθύνης. Η απαγόρευσις αύτη ισχύει και δια του τακτικούς ή εκτάκτους 

Καθηγητάς των Πανεπηστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως και των λοιπών ανωτάτων 

ισοτίμων αυτοίς Σχολών, οίτινες μόνος εις την διοίκησιν ανωνύμου εταιρίας δύνανται να 

μετέχωσι.» 

 

- το άρθρο 19 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 19 - Ανάκλησις των διαχειριστών 

1. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε έναν ή περισσότερους εταίρους για 

ορισμένο χρόνο μπορεί να ανακληθεί από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μόνο για 

σπουδαίο λόγο, εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη συνέλευση των 

εταίρων. Τέτοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν δύο μόνο εταίροι.  

Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η διαχείριση, που έχει 

ανατεθεί με το καταστατικό σε εταίρους για χρόνο μη ορισμένο, ανακαλείται με απόφαση 
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της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για 

αποζημίωση. 

2. Ληφθείσας αποφάσεως της συνελεύσεως περί ανακλήσεως ή κατά την προηγουμένην 

παράγραφον αίτησις ανακλήσεως, ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Προέδρου των 

Πρωτοδικών, δύναται να ασκηθή υπό παντός εταίρου. 

3. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδία η βαρεία παράβασις καθηκόντων ή η ανικανότης προς 

τακτικής διαχείρισιν. Συμφωνία περί μη ανακλήσεως ένεκα σπουδαίου λόγου είναι άκυρος. 

4. Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή 

σε τρίτους μη εταίρους για ορισμένο χρόνο, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των 

εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση.  

Εάν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από 

το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.  

Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

5. Ένεκα σπουδαίου λόγου δύναται να αποκλεισθή της κατά το άρθρον 16 διαχειρίσεως 

εταίρος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου.» 

 

 Με το άρθρο 4 τροποποιούνται: 

 

- το άρθρο 22 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 22 - Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) 

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρίας 

υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του 

παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή 

αυτή. 

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται 

στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. 

ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α' 251), 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920. 

4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των 

σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. 

5. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251), 

και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του 

ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του 

κ.ν. 2190/1920.» 

 

- το άρθρο 24 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 24 – Αποθεματικόν κεφάλαιον 
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Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν 

αποθεματικού. Η αφαίρεσις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν φθάση 

το εν τρίτον του κεφαλαίου.» 

 

- το άρθρο 25 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 25  - Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών 

Οι διαχειρισταί υποχρεούνται όπως τηρώσιν εις την ελληνικήν και τα εξής βιβλία, εκτός των 

υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων, δεόντως θεωρούμενα υπό του Οικονομικού Εφόρου. 

 1. Το βιβλίον εταίρων, εν τω οποίω καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και 

η διεύθυνσις της κατοικίας αυτού, αι εισφοραί εκάστου ως και αι τυχόν μεταβολαί των 

προσώπων των εταίρων.  

2. Το βιβλίον πρακτικών συνελεύσεων, εν τω οποίω καταχωρίζονται αι υπό των εταίρων 

λαμβανόμεναι αποφάσεις. 

3. Το βιβλίον πρακτικών διαχειρίσεως, εν τω οποίω καταχωρίζονται αι αποφάσεις των 

διαχειριστών.» 

 

 Με το άρθρο 5 τροποποιούνται: 

 

- η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«3. Η μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνον δια συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, περιλαμβάνοντος και το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικίαν και την ιθαγένειαν 

του προς ον η μεταβίβασις, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρείαν από της 

εγγραφης εις το κατά το άρθρον 25 βιβλίον των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον ετηρήθησαν 

αι κατά το καταστατικόν και τον νόμον προϋποθέσεις της μεταβιβάσεως, γίνεται αιτήσει 

του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβασης, επί τη προσκομίσει αντιγράφου της 

γενομένης πράξεως.» 

 

- το άρθρο 29 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 29 - Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός 

1. Εν τω καταστατικώ δεν δύναται να ορίζηται, ότι απαγορεύεται η μεταβίβασις του 

εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός. Δύναται όμως να ορίζηται, ότι το 

εταιρικόν μερίδιον θα εξαγοράζηται, κατά τας περιπτώσεις ταύτας, υπό προσώπου 

υποδεικνυομένου παρά της εταιρείας κατά την πραγματικήν αυτού αξίαν, 

προσδιοριζομένην υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 

634 της Πολιτικής Δικονομίας. 

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υπόδειξις υπό της εταιρείας, δύναται να γίνη 

εντός μηνός από της εγγραφής της αιτίας θανάτου ή λόγω προικός μεταβιβάσεως, εις το 

κατά το άρθρον 25 βιβλίον των εταίρων, δια δηλώσεως αυτής προς τον κληρονόμον, τον 

κληροδόχον ή τον προικολήπτην. Η δήλωσις κοινοποιείται και προς του εταίρους, οίτινες 

έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως εν τη εξαγορά εάν δηλώσωσι τούτο εγγράφως προς την 

εταιρείαν, εντός μηνός. Ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως υπό πλειόνων εταίρων 

συντρέχουσιν άπαντες κατά λόγον της συμμετοχής αυτών. 
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3. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, η εις το κατά το 

άρθρον 25 βιβλίον των εταίρων εγγραφή γίνεται μετά την υπό του κληρονόμου ή του 

κληροδόχου προσαγωγήν προς την εταιρείαν των εγγράφων νομιμοποιήσεως αυτού. 

4. Κατά της εν παρ. 1 αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών επιτρέπεται έφεσις, 

ενώπιον του Προέδρου των Εφετών, εντός μηνός από της κοινοποιήσεως.» 

 

- η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«2. Η λόγω μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου μεταβολή εν τω προσώπω των εταίρων 

ως και η κατά την προηγουμένην παράγραφον αύξησις ή μείωσις του αριθμού των 

εταιρικών μεριδίων υπόκειται και εις τας κατά το άρθρον 8 οριζομένας διατυπώσεις 

δημοσιότητος.» 

 

- η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

«1. Το καταστατικόν δύναται να περιλαμβάνη διατάξεις περί δικαιώματος των εταίρων 

όπως εξέλθωσι της εταιρείας. υπό ωρισμένας προϋποθέσεις.» 

 

 Με το άρθρο 6 τροποποιούνται: 

 

- το άρθρο 38 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«1. Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως δύναται να γίνη μόνον δι' αποφάσεως της 

συνελεύσεως, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου 

αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4, η κατά την παράγραφον 1 του 

παρόντος άρθρου απόφασις δέον να περιβληθή τον τύπον του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου. 

3. Απόφασις λαμβανομένη συναινέσει πάντων των εταίρων απαιτείται προκειμένου:  

α) περί μεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας και  

β) περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί 

μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τω 

παρόντι νόμω. 

4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της 

σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.  

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει 

αποτελέσματα.» 

 

- η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«1. Η λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως 

δύναται να γίνη μόνον μετά πάροδον δύο μηνών από της επιμελεία των διαχειριστών 

δημοσιεύσεως άπαξ εις το κατά το άρθρον 8 παρ. 3 Δελτίον και δις εις μίαν τουλάχιστον 

ημερησίαν εφημερίδα, εκδιδομένην εν τη έδρα της εταιρίας, περιλήψεως της περί 

μειώσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως, εφ' όσον εντός της προθεσμίας 
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ταύτης, ουδείς των προ της τελευταίας δημοσιεύσεως δανειστών της εταιρίας, διατυπώση, 

εγγράφως προς την εταιρίαν τας αντιρρήσεις του.» 

 

- η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«2. Εαν δεν ληφθή απόφασις υπό της συνελεύσεως περί μειώσεως του εταιρικού 

κεφαλαίου, εντός δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως προς την εταιρίαν της 

προσδιοριζούσης την αξίαν της μερίδος συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου αποφάσεως 

του Προέδρου των Πρωτοδικών, ή εάν δεν ακολουθήση εντός ευλόγου χρόνου, ή εν άρθρω 

42 αναγραφομένη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος δύναται να ζητήση παρά του 

Δικαστηρίου την λύσιν της εταιρίας.» 

 

- οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 43α του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

«1. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί 

μονοπρόσωπη, οπότε στη επωνυμία της συμπεριλαμβάνεται ολογράφως οι λέξεις 

"ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". 

3. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.  

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, 

καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο 

συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.» 

 

 Με το άρθρο 7 τροποποιούνται: 

 

- το άρθρο 44 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«1. Η εταιρία λύεται: 

α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπομένην περίπτωσιν. 

β) Δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης, εφ' όσον εν τω 

καταστατικώ δεν ορίζεται άλλως, υπό των τρίτων τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων,  

εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 

γ) Δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός, ή τινών των εταίρων 

εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου. 

δ) Δια της κηρύξεως της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.  

2. Η εταιρία δεν λύεται δια της απαγορεύσεως, της πτωχεύσεως ή του θανάτου τινός ή 

τινών των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω καταστατικώ. 

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 

8.» 

 

- ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.3190/1955, που έχουν ως εξής: 

 

«Άρθρο 45 - Απώλεια κεφαλαίου 

1. Εν περιπτώσει απωλείας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειρισταί υποχρεούνται 

να συγκαλέσωσι την συνέλευσιν των εταίρων, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως της 
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εταιρίας ή περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστόν ουχί 

μικρότερον του εν άρθρω 4 παρ. 1 οριζομένου ελαχίστου κεφαλαίου.» 

 

- η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«2. Οι δια του καταστατικού διορισθέντες εκκαθαρισταί ανακαλούνται ένεκα σπουδαίου 

λόγου κατ' ανάλογον εφαρμογήν του άρθρου 19 παρ. 1.» 

 

- το άρθρο 48 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 48 – Απογραφή και ισολογισμός 

Άμα τη ενάρξει της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να ενεργήσωσιν 

απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίσωσιν ισολογισμόν, ον δημοσιεύουσιν εις 

το εν άρθρω 8 παρ. 3 Δελτίον. Εφ' όσον η εκκαθάρισις εξακολουθεί οι εκκαθαρισταί 

υποχρεούνται να καταρτίζωσι καθ' έκαστον έτος ισολογισμόν.» 

 

- το άρθρο 50 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 50 – Τέλος εκκαθάρισης 

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, 

που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 και τον δημοσιεύουν 

στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμουν το 

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα 

συμμετοχή τους.» 

 

- ο τίτλος του άρθρου 50α του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 50α. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες 

3. Η καταχώρηση των Ετερόρρυθμων κατά μετοχές Εταιριών γίνεται στο Μητρώο Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης της παρ. 4 του άρθρου 8. 

Για την τήρηση του ευρετηρίου Εταιριών δεν λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις «Ετερόρρυθμη 

κατά μετοχές Εταιρία». 

4. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1, καθώς και των παραγρ. 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες των 

άρθρων 20-28 του Β.Δ. της 16.6.1910 «περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του Εμπορικού 

Νόμου, ως ούτος ετροποποιήθη δια των νόμων ΨΛΣΤ', ΓΦΟΔ, ΓΧΟ' και ΓΨΙΖ'», εφόσον όλοι 

οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιωρισμένης 

Ευθύνης και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες ή είναι Εταιρείες, που δεν διέπονται από 

το δίκαιο Κράτους μέλους ΕΟΚ, αλλά έχουν νομικό τύπο ανάλογο με αυτόν των Εταιρειών 

που προαναφέρθηκαν. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρείας, όταν 

όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι έχουν τη νομική μορφή της Ομορρύθμου 

Εταιρείας ή της Ετερορρύθμου Εταιρείας, της οποίας όλοι επίσης οι απεριόριστα 

ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης ή 

Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες.» 
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 Με το άρθρο 8 τροποποιούνται: 

 

- ο τίτλος του Κεφαλαίου Ι’ του ν.3190/1955, ο οποίος έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ - 

Αλλοδαπαί εταιρίαι» 

 

- το άρθρο 57 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 57 - Εγκατάστασις εν Ελλάδι 

Αλλοδαπαί εταιρίαι περιωρισμένης ευθύνης δύνανται να εγκαταστήσωσιν εν Ελλάδι 

υποκατάστημα ή πρακτορείον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου.» 

 

- το άρθρο 58 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 58 – Άδεια εγκαταστάσεως 

1. Η κατά το προηγούμενον άρθρον απόφασις εκδίδεται εφόσον: 

α) Η εταιρεία έχει συσταθή συμφώνως προς τους νόμους της Πολιτείας, εις ην ευρίσκεται η 

έδρα αυτής και είναι εν λειτουργία.  

β) Προσκόμιση κεκυρωμένον, υπό της αρμοδίας Προξενικής Αρχής, αντίγραφον του 

εγγράφου πληρεξουσιότητος του αντιπροσώπου ή πράκτορας αυτής περιλαμβάνοντος 

απαραιτήτως και τον διορισμόν αντικλήτου και αναφέροντος το ονοματεπώνυμον των 

εκπροσωπούντων την εταιρίαν εν τη έδρα αυτής, ως και την επωνυμία της εταιρίας. 

γ) Αι ημεδαπαί εταιρίαι δύνανται να εγκαταστήσωσιν υποκατάστημα ή πρακτορείον εις την 

Πολιτείαν ένθα ή έδρα της αλλοδαπής Εταιρίας. 

2. Η κατά το άρθρον 57 απόφασις καταχωρίζεται και δημοσιεύεται συμφώνως προς την 

διάταξιν του άρθρου 8 του παρόντος.» 

 

 Με το άρθρο 10 τροποποιούνται: 

 

- το άρθρο 5 του κ.ν.2190/1920, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 5 

1. Η ανώνυμος εταιρεία λαμβάνει την επωνυμίαν αυτής εκ του είδους της επιχειρήσεως, ην 

ασκεί. 

2. Εν τη επωνυμία δύναται, πλην των ανωτέρω, να περιέχηται και το ονοματεπώνυμον 

ιδρυτού τινός ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυμία εμπορικής τινός εταιρείας. 

3. Εν τη επωνυμία δέον πάντως να περιέχωνται αι λέξεις "Ανώνυμος Εταιρεία". 

4. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείμενα, η επωνυμία 

μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. 

5. Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη μεταβολή της 

εταιρικής επωνυμίας, με την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές. 

6. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη 

γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.» 

 

- το άρθρο 44 του ν.4072/2012 (Α’ 86), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 44 – Επωνυμία 
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1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα 

ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. 

Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή. 

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε 

περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία 

«Ι.Κ.Ε.». 

3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις 

«Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη 

αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διαχειριστή, 

χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. 

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή 

σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις 

λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single 

Member Private Company» ή «Single Member P.C.». 

 

- η παρ. 1 του άρθρου 250 του ν.4072/2012, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 250 – Εταιρική επωνυμία 

1. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή 

περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με 

την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.».» 

 

- η παρ. 1 του άρθρου 272 του ν.4072/2012, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 272 – Εταιρική επωνυμία 

1. Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή 

περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από 

άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη 

σύντμηση «Ε.Ε.».» 

 

- η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4441/2016, η οποία έχει ως εξής: 

 

«5.Εταιρική σύμβαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό 

έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3190/1955 (Α' 91 ), 

μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό 

περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.» 

 

 Με το άρθρο 13 καταργούνται: 

 

- το άρθρο 8α του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«1. Η Εταιρία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία 

δη ν τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει η παράγρ. 2 του άρθρου 8, εκτός αν αποδείξει 

ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν αντιτάσσονται 
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στους τρίτους πριν περάσουν δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι 

αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. 

2. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν 

οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά 

ανίσχυρα. 

3. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και 

Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, πρέπει απαραίτητα να 

έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων 

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με το 

περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης, η Εταιρία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους το περιεχόμενο 

του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός αν η Εταιρία 

αποδείξει ότι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο.» 

 

- η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«1. Μόνον από της συντελέσεως των εν τω προηγουμένω άρθρω 8 διατυπώσεων η εταιρεία 

κτάται νομικήν προσωπικότητα.» 

 

- η παρ.2 του άρθρου 18 του ν.3190/1955: 

 

«2. Αι προς την εταιρίαν επιδόσεις εγγράφων γίνονται νομίμως, εάν δεν ευρεθή εις το 

εταιρικόν κατάστημα πρόσωπον εκ των υπό του άρθρου 145 της Πολιτικής Δικονομίας, 

εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 143 της Πολιτικής Δικονομίας.» 

 

- το άρθρο 35 του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 35 – Κερδών διανομή 

1. Εκτός διαφόρου ρυθμίσεως υπό του καταστατικού, οι εταίροι έχουσι δικαίωμα επί των εκ 

του ετησίου ισολογισμού προκυπτόντων καθαρών κερδών, κατά λόγον των εισφορών 

αυτών. 

2. Εάν εγένετο διανομή κερδών μη πραγματικών οι, λαβόντες τοιαύτα εταίροι 

υποχρεωούνται εις απόδοσιν. Η επί αναζητήσει αγωγή παραγράφεται μετά πέντε έτη από 

της καταβολής.» 

 

- η παρ.3 του άρθρου 41 του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο 

χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα 

(30,00) ευρώ.» 

 

- η παρ. 6 του άρθρου 43α του ν.3190/1955, η οποία έχει ως εξής: 

 

22



«6. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο ε και 2 του άρθρου 44 του 

παρόντος νόμου.  

Οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου λαμβάνουν τον αριθμό 2 και 3 αντίστοιχα.» 

 

- η παρ. 3 και 4 του άρθρου 47 του ν.3190/1955, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

«3. Η συνέλευσις των εταίρων, δύναται ν' ανακαλέση κατά πάντα χρόνον τους υπ' αυτής 

ορισθέντας εκκαθαριστάς, ως και τους ενεργούντας την εκκαθάρισιν διαχειριστάς κατά την 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Υφισταμένου σπουδαίου λόγου, το δικαστήριο δύναται, αιτήσει εταίρων 

εκπροσωπούντων το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέση τους υπό 

της συνελεύσεως ορισθέντας εκκαθαριστάς. Εν περιπτώσει επείγοντος αποφασίζει 

προσωρινώς ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της 

Πολιτικής Δικονομίας.» 

 

- το Κεφάλαιον Θ’ του ν.3190/1955, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Κεφάλαιο Θ’ – Φορολογικαί διατάξεις 

Άρθρο 56 

1. Ο εταίρος δια το μερίδιον των κερδών του εκ του συνόλου των προκυψάντων κερδών της 

εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης και δια τον τυχόν εξ αυτής κτώμενον μισθόν του ή άλλης 

οιασδήποτε φύσεως απολαυήν του, υπόκειται εις φόρον Δ' Κατηγορίας των καθαρών 

προσόδων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των σχετικών με την φορολογίαν των 

κερδών των ομορρύθμων εταίρων. 

2. Αι διατάξεις του Κώδικος περί τελών χαρτοσήμου αι προβλέπουσι μειωμένον 

φορολογικόν συντελεστήν δια τας ανωνύμους εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως και επί 

των εταιριών περιωρισμένης ευθύνης.» 

 

- τα άρθρα 61 και 61α του ν.3190/1955, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

«Άρθρο 61 

1. Ανώνυμοι Εταιρείαι των οποίων η διάρκεια έληξε κατά το χρονικόν διάστημα από 28 

Οκτωβρίου 1940 μέχρι της ισχύος του παρόντος, δύνανται να παρατείνωσι την διάρκειάν 

των δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης εντός έτους από της ισχύος 

του παρόντος. Η σύγκλησις της Γενικής Συνελεύσεως και η λήψις της σχετικής αποφάσεως 

θα γίνωσι κατά τας διατάξεις του Ν. 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τους όρους του 

Καταστατικού, η δε αποφασισθησομένη παράτασις, λογίζεται ως συνέχεια του λήξαντος 

χρόνου διαρκείας της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 61α  

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 23, οι διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά. για τον τακτικό έλεγχο των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των 

ετερόρρυθμων κατά μετοχές Εταιριών, για τις οποίες, η εταιρική χρήση αρχίζει μετά την 

31η Δεκεμβρίου 1986. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου τα 
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όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι 

αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της χρήσης που άρχισε πριν από την 31η 

Δεκεμβρίου 1986. Το σύνολο του ισολογισμού προκύπτει από το άθροισμα των στοιχείων 

του ενεργητικού όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό του τέλους της παραπάνω 

χρήσης, μετά την αφαίρεση των τυχόν σωρευμένων ζημιών που περιλαμβάνονται στο 

άθροισμα αυτό. 

2. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρίες, για τις 

οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει μετά την 31 Δεκεμβρίου 1986, είναι υποχρεωμένες να 

καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης με βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 22 και 23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 23, όπως τροποποιήθηκαν, καθώς και της παραπάνω παρ. 1, 

ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 70β του Κ.Ν. 2190/1920. 

4. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που είναι καταχωρισμένες στο βιβλίο Ε.Π.Ε. κάθε 

Πρωτοδικείου μέχρι την 30 Ιουνίου 1987, εγγράφονται μέχρι την 30 Ιουνίου 1988 με 

επιμέλεια του Γραμματέα του Πρωτοδικείου στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης 

που θα τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό. 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρίες που είναι 

καταχωρισμένες στο βιβλίο Εταιριών κάθε Πρωτοδικείου, οι οποίες καταχωρίζονται στο 

Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης συμφώνα με τα παραπάνω.» 

 

 Με το άρθρο 14 τροποποιούνται ή καταργούνται: 

 

-το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4497/2017, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την 

τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά 

της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας.» 

- η υποπερίπτ. γγ’ της περίπτ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 που είχε ως 

εξής: 

 

«γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.» 

 

- η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4497/2017, η οποία έχει ως εξής: 

 

«2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και 

τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, αν ο κάτοχος της άδειας καταστεί, 

μετά την έκδοσή της, προσωρινά ανίκανος για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των 

ΚΕ.Π.Α. και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.» 

- η περίπτ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 που έχει ως εξής:  
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«στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση 

των αγορών και την εισήγηση στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας των αγορών για τη 

μετακίνηση και τη χωροθέτηση αυτών,»  

 

- η περίπτ. ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 που έχει ως εξής: 

  

«ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 

κατ’ εφαρμογή του νόμου ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών,» 

 

- η περίπτ. η’ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 που έχει ως εξής: 

 

«η. την απόφαση για τις μεταβιβάσεις παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών ύστερα 

από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών,» 

- η περίπτ. θ’ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 που έχει ως εξής :  

 

«θ. την έγκριση των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς και αλλαγής λαϊκής 

αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 35,» 

 

- η περίπτ. κ’ της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 που έχει ως εξής:  

 

«κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και 

στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η 

ίδρυση, η επέκταση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, 

οι τοποθετήσεις παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές, οι μεταβιβάσεις θέσεων, η 

αναστολή ισχύος αδειών για οποιονδήποτε λόγο πέραν της μη καταβολής του ημερήσιου 

τέλους, αναπληρώσεις πωλητών πέραν αυτής για λόγους υγείας και μέχρι ένα (1) μήνα,» 

 

- το άρθρο 32 του ν.4497/2017 που έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 32 -  Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση  παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές 

1. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει 

αίτηση στην Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που 

επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα που επιθυμεί, 

καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο παραγωγός 

μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) λαϊκές αγορές ανά ημέρα. Για λαϊκές 

αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η αίτηση 

της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του 

παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή 

ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην 

Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο παραγωγός. Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις 

υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε 

δεκαπέντε (15) ημέρες. Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα 

αιτήματα αυτά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές 

που ζητεί ο παραγωγός, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού υπερκάλυψης 20% της 
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παραγράφου 4. Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια λαϊκή 

αγορά και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται αυτός που 

συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης. Το πρακτικό 

της Επιτροπής διαβιβάζεται στους οικείους δήμους. 

2. Ο φορέας λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές 

αγορές, που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης 

του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για 

τις υποχρεώσεις του, αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους. 

 3. Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους 

παραγωγούς - πωλητές, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της 

λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η δραστηριοποίηση, καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της 

άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί οι ενδιαφερόμενοι, 

αποδίδεται μόνο με τη διαδικασία του άρθρου 35. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν 

για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το 

επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία. 

 

 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να 

ικανοποιεί αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% 

επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση προσέλευσης 

αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο παραγωγός 

προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη 

θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη 

προσέλευσης άλλου πωλητή. 

 

 5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α. οικειοθελώς, με δήλωσή του, 

 β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο 

συνεχόμενους μήνες, 

 γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.» 

 

- το άρθρο 41 του ν.4497/2017 που έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 41 -  Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου 

 1. Ο παραγωγός που έχει λάβει άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλει 

αίτηση στο δήμο, στα όρια του οποίου, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην αίτηση πρέπει 

να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης κατ` έτος καθώς και οι ημέρες 

δραστηριοποίησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του 

παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου του 

άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται 

να διαβιβάσει την αίτηση στο δήμο που απευθύνεται ο παραγωγός. Ο δήμος, αφού 

εξετάσει τη διαθεσιμότητα των θέσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία 

εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης 

του αιτήματος απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Εναλλακτικά ο δήμος μπορεί να διενεργεί μία 
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ή περισσότερες φορές το χρόνο διαδικασία για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε 

προκαθορισμένες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή γίνεται με 

βάση το Σύστημα Μοριο- δότησης και οι παραγωγοί επιλέγουν θέση κατά φθίνουσα σειρά 

προτεραιότητας. Οταν εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού, ενημερώνεται αμελλητί το 

Πληροφοριακό Σύστημα, η σχετική ιστοσελίδα του δήμου, το έντυπο της άδειάς του, ως 

προς το σημείο, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης και 

επανεκτυπώνεται. 

 

 2. Οι παραγωγοί πωλητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία 

της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος 

της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί 

πωλητές, που επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα 

δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία. 

Οι δήμοι υποχρεούνται να καθορίζουν και να εισπράττουν το τέλος κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου με βάση το χρόνο που καθορίζεται στην άδεια, ανεξάρτητα από την 

παρουσία του παραγωγού ή όχι. 

 

 3. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο, 

 β. αν δεν πληρώσει το αναλογούν τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες, 

 γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.» 

 

- το άρθρο 47 του ν.4497/2017 που έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 47 -  Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές 

 1. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζεται για κάθε Περιφέρεια ο 

ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την 

άσκηση πλανόδιου εμπορίου. 

 

2. Κάθε παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των 

γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6. 

 

3. Η άδεια πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 

4 έως 13. Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 46, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην εν λόγω 

αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. 

Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας 

του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. Στην 

περίπτωση αυτή, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να 

διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο 

παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί στο σχετικό αίτημά του. Η αίτηση για έγκριση 

δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού μπορεί να γίνει δεκτή και εν μέρει. Σε κάθε 

περίπτωση μη έγκρισης δραστηριοποίησης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Αν εγκριθεί το 

αίτημα του παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το έντυπο της άδειάς του, ως προς τα 
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γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα και επανεκτυπώνεται αφού 

ενημερωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58. 

 

 4. Οι παραγωγοί πωλητές, η δραστηριοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη 

διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, κατοχυρώνουν την δυνατότητα της 

δραστηριοποίησης αυτής καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό 

διάστημα του έτους που ορίζεται στην έγκριση. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και 

στην περίπτωση της αλλαγής ή επέκτασης του χρονικού διαστήματος δραστηριοποίησης 

του αδειούχου παραγωγού. 

 

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστηριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο, 

 β. αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες, 

 γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.» 

 

- το άρθρο 59 του ν. 4497/2017 που έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 59 -  Μεταβατικές διατάξεις 

 

 1. Για τις άδειες επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4264/2014 (Α` 118) 

διατηρείται σε ισχύ. Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε εντός του 

έτους 2016, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, 

εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη 

ισχύος. 

 

 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β` της 

παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που 

αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό 

καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει 

η εκδούσα αρχή. 

 

 3. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται 

να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) 

ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, μοναδικό κριτήριο για τη μορι- οδότηση είναι 

οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για 

κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι 

κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση 

το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου 

ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

 

4. Η έκδοση νέων «επαγγελματικών» αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, 

καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη 
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λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία 

νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ. 

 

 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης 

των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών 

Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ε.Ο.Τ, σε πλοία και σε μόνιμα 

αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

6. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α` 145) γίνεται λόγος για το έργο των Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., 

νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότηση 

κανονιστικών πράξεων. 

 

 7. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων 

λειτουργίας. 

 

 8. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών, που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του ν. 4314/2014 (Α` 265), εντάσσονται στους 

αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και 

μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α` 87). 

 

 9. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 6, 

ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ήδη κάτοχοι άδειας 

παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου. 

 

 10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 

υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να 

ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, για τους οποίους έχουν 

εκδώσει άδεια παραγωγού πωλητή, που δεν έχει ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικές 

καταστάσεις αδειούχων. 

 

 11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, πριν την εφαρμογή 

του παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα 

στο άρθρο 6. 

 

 12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία 

προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και η ένταξη στις 

αναφερόμενες στο άρθρο 17 κατηγορίες. 

 

 13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του 

παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και 

των κατ` εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να 
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θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε 

περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται 

οριστικά και αυτοδικαίως. 

 

 14. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις 

του παρόντος υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας 

πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη 

αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως. 

 

15. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 καταλαμβάνουν και τους ήδη 

υφιστάμενους αδειούχους, ανεξαρτήτως του χρόνου και του νομικού καθεστώτος 

χορήγησής τους. 

 

16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο 

οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης 

της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο 

ν. 3852/2010 (Α`87). Ειδικότερα, οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος με βάση Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση 

προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς. 

 

 17. Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν 

τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. 

Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 

ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. 

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται 

οριστικά και αυτοδικαίως.» 

 

 Με το άρθρο 15 τροποποιούνται: 

 

- η παρ.3 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 η οποία έχει ως εξής: 

 

«3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά» 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.» 
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- η παρ. 3 του άρθρου 302 του ν.4412/2016 η οποία έχει ως εξής: 

 

«3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά» 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΑΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.» 

 Με το άρθρο 16 τροποποιούνται: 
 

- το άρθρο 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 5/1926, το οποίο έχει ως εξής: 

« Άρθρον 3 

Μέλη της  Εθνικής  Επιτροπής  είναι  εκ  του  νόμου  μεν  τα  Εμπορικά  και Βιομηχανικά  

Επιμελητήρια, τη αιτήσει των δε αι Εμπορικαί Βιομηχανικαί και εν γένει Οικονομικαί 

Ενώσεις, Ιδρύματα και Οργανισμοί, εφ` όσον αι  Ενώσεις αύται, Ιδρύματα και Οργανισμοί, ή 

τα αποτελούντα  αυτούς  μέλη συναλλάσσονται   κυρίως   μετά  του  εξωτερικού  ή  η  

αποστολή  αυτών συνίσταται εις την προστασίαν ουσιώδους εξαγωγού προϊόντος της 

Χώρας.» 

- το άρθρο 4 του Νομοθετικού Διατάγματος 5/1926, το οποίο έχει ως εξής: 

«Πόροι της   Εθνικής   Επιτροπής   είναι   α)   τα   έσοδα   εκ   διαιτησιών, 

πραγματογνωμοσυνών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, β) αι συνδρομαί των μελών 

αυτής. Η συνδρομή των Εμπορικών και  Βιομηχανικών  Επιμελητηρίων ορίζεται εις 2% επί 

των στατικών των εσόδων, αναγραφομένω εκάστοτε εις  τον  ετήσιον  προϋπολογισμόν  

αυτών.  Αι συνδρομαί των λοιπών μελών θα καθορισθώσιν υπό του Καταστατικού της 

Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. γ) Αι επιχορηγήσεις  ή δωρεαί παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και τα  εκ  

της  περιουσίας αυτής  εισοδήματα. δ) Παν άλλο νομίμως περιεχόμενον τη Εθνική Επιτροπή    

έσοδον». 

- το άρθρο 5 του Νομοθετικού Διατάγματος 5/1926, το οποίο έχει ως εξής: 

 «Όργανα διοικήσεως της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε. είνε: 

α’) Η γενική συνεύλεσις, απαρτιζόμενη εξ αντιπροσώπων των στατιστικών μελών καθ’ α 

λεπτομερέστερον θέλει ορίση το καταστατικόν. 

β’) Το διοικητικόν συμβούλιον, εκλεγόμενον υπό της γεν. Συνελεύσεως ου ο αριθμός των 

μελών και ο τρόπος της εκλογής κανονισθήσεται διά του καταστατικού.  

γ’) Η διοικούσα επιτροπή εκλεγόμενη υπό το Δ. Συμβουλίου και απαρτιζομένη εξ ενός 

Προέδρου, τριών αντιπροέδρων και ενός ταμίου. 
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Η διοικούσα επιτροπή διορίζει έμμισθον Γενικός Γραμματέα και τη προτάσει τούτου το 

λοιπόν αναγκαίουν προσωπικόν, συμφώνως τω καταστατικώ.» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Eταιρειών Περιο-
ρισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3190/1955 

1. Το άρθρο 2 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 2 
Επωνυµία

1. Η επωνυµία της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων ε-
ταίρων είτε από το αντικείµενο της δραστηριότητας που
ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυµία της
εταιρείας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν µέρει µε
λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυµία της εταιρείας περιορισµένης ευθύ-
νης πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογρά-
φως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» ή το
ακρωνύµιο «Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι α-
νωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Limited Liability
Company» και το ακρωνύµιο ως «L.L.C.» ή «LTD».

3. Αν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία
πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εται-
ρεία Περιορισµένης Ευθύνης» ή «Μονοπρόσωπη
Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις
εκφράζονται ως «Single Member Limited Liability
Company» ή «Single Member L.L.C.» ή «Single Member
LTD».»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισµό. Σχη-
µατίζεται είτε από µετρητά είτε από εισφορές σε είδος,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.»

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα εταιρικά µερίδια έχουν ονοµαστική αξία ενός (1)
τουλάχιστον ευρώ. Η ονοµαστική αξία είναι ίση για όλα
τα εταιρικά µερίδια.»

4. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3190/
1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης του εταιρικού κε-
φαλαίου, αυξάνονται ή µειώνονται αναλόγως τα ποσά
των παραγράφων 2 και 3.

5. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέ-
ρονται η επωνυµία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθµός
Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υ-
πό εκκαθάριση.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, µόνο αν το ει-
σφερόµενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το ο-
ποίο είναι δεκτικό χρηµατικής αποτίµησης.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3190/1955

1. Ο τίτλος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 
Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και σύσταση». 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του
ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εταιρική σύµβαση καταρτίζεται µε συµβολαιο-
γραφικό έγγραφο ή µε πρότυπο καταστατικό, σύµφωνα
µε το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α΄227) και την υπ’ α-
ριθµ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης (Β΄928). 

2. Η εταιρική σύµβαση πρέπει να περιέχει:
α) το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, το επάγγελ-

µα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση,
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθµό
δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων, 
β) την εταιρική επωνυµία, 
γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισµένης ευθύ-

νης,
δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήµος της

ελληνικής επικράτειας,
ε) το σκοπό της εταιρείας,
στ) τη διάρκεια της εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρείας

είναι ορισµένου χρόνου και ορίζεται σε έτη, 
ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη µερίδα συµµετοχής,

τα περισσότερα εταιρικά µερίδια κάθε εταίρου και βεβαί-
ωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,
η) το αντικείµενο των εισφορών σε είδος, την αποτίµη-

ση αυτών και το όνοµα του εισφέροντος, καθώς και το
σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος, 
θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εται-

ρείας.»
3. Στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 προστίθεται παράγρα-

φος 4 ως εξής:
«4. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης αποκτά νοµική

προσωπικότητα µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
ν. 3419/2005 (Α΄297).»

4. Η περίπτωση α΄της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) έχει συσταθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1
και των περιπτώσεων β΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 6.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα
της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότη-
τας του άρθρου 8. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται προς
τρίτους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 3419/2005. Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε έ-
ξι (6) µήνες από την υποβολή της απόφασης στις διατυ-
πώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8.»

6. Το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 8 
Δηµοσιότητα

1. Για τα στοιχεία και τις πράξεις της εταιρείας περιο-
ρισµένης ευθύνης για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση
δηµοσιότητας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3419/
2005.

2. Για τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εταιρείας
στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα
άρθρα 15 και 16 του ν. 3419/2005.»

7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
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ν. 3190/1955 µετά τις λέξεις «προ της κατά το άρθρον 8»
οι λέξεις «παρ. 2» διαγράφονται.

8. Στο άρθρο 9 του ν. 3190/1955 προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής:

«3. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του
άρθρου 8, κανείς εταίρος δεν µπορεί να υπαναχωρήσει
από την εταιρική σύµβαση. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η
απαγόρευση εταίρου δεν αποτελεί κώλυµα για την ολο-
κλήρωση των διατυπώσεων αυτών.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3190/1955

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του
ν. 3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά µία (1)
τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκά-
τη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη
λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκλη-
θεί από τους διαχειριστές µέσα στην ανωτέρω προθε-
σµία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχει-
ριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, σε
κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον µέρες. Η
ηµέρα της σύγκλησης και η ηµέρα της συνέλευσης δεν
υπολογίζονται στην προθεσµία αυτή. Η πρόσκληση των
εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται µε κά-
θε κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφε-
ται η ηµέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συµ-
µετοχή των εταίρων και λεπτοµερής ηµερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συµφωνούν, είναι δυνατή η σύ-
γκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων
της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρό-
ντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαµβάνονται έγκυρες
αποφάσεις για κάθε θέµα αρµοδιότητας της συνέλευ-
σης.»

2. Στο άρθρο 10 του ν. 3190/1955 προστίθενται παρά-
γραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε α-
ναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτε-
ρικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση
µπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και ο-
πουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν
όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων µπορεί να διε-
ξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος µπορεί να αξιώ-
σει να διεξαχθεί η συνέλευση µε τηλεδιάσκεψη ως προς
αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξά-
γεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λό-
γος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

3. Η περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) περί παράτασης της διαρκείας της εταιρείας, περί
συγχώνευσής της, περί λύσης και διορισµού ή ανάκλη-
σης των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης,»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Απαγορεύσεις που αφορούν συµµετοχή δηµόσιων
υπαλλήλων ή µελών ΔΕΠ ή άλλων επαγγελµατιών στη
σύσταση ή τη διαχείριση εταιρείας περιορισµένης ευθύ-
νης ισχύουν, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.»

5. Το άρθρο 19 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 19 
Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών

1. Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείρι-
ση είτε έχει οριστεί µε απόφαση της συνέλευσης των ε-
ταίρων, ανακαλείται µε απόφαση των εταίρων που λαµ-
βάνεται µε την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει
ανατεθεί για ορισµένο χρόνο, το καταστατικό µπορεί να
ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή
η ανάκληση γίνεται µε την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για
αποζηµίωση.

2. Ο εταίρος που ασκεί τη νόµιµη διαχείριση του άρ-
θρου 16 µπορεί να ανακληθεί µε δικαστική απόφαση, ε-
φόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της συνέ-
λευσης των εταίρων. 

3. Αν οι εταίροι είναι δύο (2) σε περίπτωση διαφωνίας,
η διαχείριση µπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο µό-
νο για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
συνέλευσης των εταίρων.

4. Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των ε-
ταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο
(1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων
και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο
µπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή. 

5. Συµφωνία για µη ανάκληση από το δικαστήριο για
σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος α-
ποφασίζει προσωρινά το Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.

6. Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισµένο
χρόνο µπορεί να παραιτηθεί για λόγους που είτε προ-
βλέπονται στο καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο. Άλ-
λως, µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε.

7. Για την εφαρµογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 ως
σπουδαίος λόγος νοείται ιδίως η σοβαρή παράβαση κα-
θηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς
και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του
για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται µε τη δια-
δικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Το καταστα-
τικό µπορεί να προβλέπει τη συνέχιση της διαχείρισης α-
πό τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση. Αν
οι εταίροι δεν προβούν σε εκλογή διαχειριστή και το κα-
ταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η
διαχείριση του άρθρου 16.»

Άρθρο 4
Εισαγωγή Κεφαλαίου Γ1 στο ν. 3190/1955

1. Μετά το άρθρο 21 του ν. 3190/1955 προστίθεται τίτ-
λος ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ».

2. Το άρθρο 22 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 22 
Σύνταξη, έλεγχος και δηµοσίευση 

οικονοµικών καταστάσεων 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης µε µέριµνα του
διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονοµικές κατα-
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στάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των ε-
ταίρων. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων βάσει
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις
περιπτώσεις σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Ανα-
φοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
των Ευρωπαϊκών Κανονισµών. 

2. Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που είναι µητρι-
κές, σύµφωνα µε τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9
του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύ-
νταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφω-
να µε την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου µε την επιφύ-
λαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για
την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του
ν. 4308/2014. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
συντάσσονται µε µέριµνα του διαχειριστή και ανακοινώ-
νονται στη συνέλευση των εταίρων. 

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή
των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των
εταίρων, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του
κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται
στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του
κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υ-
ποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν πα-
ρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του
κ.ν. 2190/ 1920 στην ενοποιηµένη έκθεση της µητρικής,
περιλαµβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτηµα.

4. Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015
(Α΄94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5. Για τη δηµοσίευση των εγκεκριµένων ετήσιων οικο-
νοµικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των
διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρµόζε-
ται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενο-
ποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στην ενοποιηµένη
έκθεση διαχείρισης και στη γνώµη του νόµιµου ελεγκτή
ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δηµοσιότητητα
του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσµίες της παρ. 1 του
άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δηµοσίευση οικο-
νοµικών καταστάσεων συνταγµένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. ε-
φαρµόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920.

6. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται
στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014, και τις οντότητες δηµόσι-
ου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµατος
Α΄του ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκ-
θεσης πληρωµών προς κυβερνήσεις, εφαρµόζονται ανα-
λόγως τα άρθρα 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.» 

3. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3190/1955 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Πρόσθετα αποθεµατικά µπορεί να προβλέπονται από
το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους
µε την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38.»

4. Μετά το άρθρο 24 του ν. 3190/1955 προστίθεται άρ-
θρο 24α ως εξής:

«Άρθρο 24α 
Διανοµή κερδών

1. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό,
οι εταίροι έχουν δικαιώµατα επί των καθαρών κερδών

που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστά-
σεις ανάλογα µε τα εταιρικά τους µερίδια.

2. Αν πραγµατοποιήθηκε διανοµή µη πραγµατικών κερ-
δών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα α-
ποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγρά-
φεται πέντε (5) έτη µετά την καταβολή αυτών.»

5. Το άρθρο 25 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 25
Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τους διαχειριστές

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελλη-
νική γλώσσα:
α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνο-

µα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, ο αριθµός δελτίου ταυ-
τότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι ει-
σφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε µεταβολή στα
πρόσωπα των εταίρων,
β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο κατα-

χωρίζονται οι αποφάσεις που λαµβάνουν οι εταίροι, 
γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχω-

ρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3190/1955

1. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου γίνεται µόνο
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαµβάνο-
νται το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, ο αριθµός
φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελµα, η διεύθυν-
ση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθµός δελτί-
ου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο
γίνεται η µεταβίβαση. Η µεταβίβαση παράγει αποτελέ-
σµατα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του
άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατα-
στατικού και του νόµου, η εγγραφή γίνεται µε αίτηση
του µεταβιβάζοντος ή του προς ον η µεταβίβαση µε την
προσκόµιση αντιγράφου της πράξης.»

2. Ο τίτλος του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 29
Μεταβίβαση εταιρικού µεριδίου αιτία θανάτου».

3. Η παρ.1 του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Δεν µπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό απα-
γόρευση µεταβίβασης εταιρικού µεριδίου αιτία θανάτου.
Μπορεί να ορίζεται ότι το εταιρικό µερίδιο εξαγοράζεται
στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπο το οποίο υποδει-
κνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συµφωνεί-
ται µεταξύ των κληρονόµων και της εταιρείας είτε στο ύ-
ψος της πραγµατικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται
µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας
της εταιρείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών µέτρων.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 29 του
ν. 3190/1955 οι λέξεις «ή λόγω προικός» διαγράφονται.

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του
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ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η κατά την προηγούµενη παράγραφο υπόδειξη από

την εταιρεία µπορεί να γίνει µέσα σε ένα (1) µήνα από
την εγγραφή της µεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο
εταίρων του άρθρου 25, µε σχετική δήλωση προς τον
κληρονόµο ή τον κληροδόχο.» 

6. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η µεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λό-
γω µεταβίβασης µεριδίου και η αύξηση ή µείωση του α-
ριθµού των εταιρικών µεριδίων, σύµφωνα µε την προη-
γούµενη παράγραφο, υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµο-
σιότητας του άρθρου 8 µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγ-
γραφή στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25.» 

7. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία
µε δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός αν προβλέπε-
ται διαφορετικά στο καταστατικό. Στο καταστατικό µπο-
ρεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό µερίδιο θα εξαγο-
ράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδει-
κνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συµφωνείται µεταξύ
του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην
πραγµατική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται µε από-
φαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της ε-
ταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 3190/1955

1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης γίνεται µό-
νο µε απόφαση της συνέλευσης η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού
των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)
του εταιρικού κεφαλαίου.»

2. Στο άρθρο 38 του ν. 3190/1955 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και
33, το νέο κείµενο της εταιρικής σύµβασης καταρτίζεται
από το διαχειριστή µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υ-
ποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου
8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1
και χωρίς να εφαρµόζεται το άρθρο 15 του ν.
3419/2005.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης λόγω µεί-
ωσης του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει µόνο µε-
τά την πάροδο ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης,
σχετικά µε τη µείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγµατο-
ποιείται µε µέριµνα των διαχειριστών και µόνο αν µέσα
στην προθεσµία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγ-
γράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη
µείωση του εταιρικού κεφαλαίου µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της από-
φασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει
την αξία της συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου ή αν
δεν ακολουθήσει µέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία

που προβλέπεται στο άρθρο 42, ο εξερχόµενος εταίρος
µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εται-
ρείας ή να µεταβιβάσει το µερίδιό του ελεύθερα και ανε-
ξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστα-
τικού.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 43α του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης εί-
ναι η εταιρεία που συνιστάται από ένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή καθίσταται µονοπρόσωπη κατά τη λειτουργία
της.»

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 43α του ν. 3419/1955 οι λέ-
ξεις «της έδρας της εταιρείας» διαγράφονται.

Άρθρο 7
Τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 3190/1955

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συ-
νολικού αριθµού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα
δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στο καταστατικό.»

2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44
του   ν. 3190/1955 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Όταν παρέλθει ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, ε-
κτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει µε απόφα-
ση της συνέλευσης των εταίρων.»

3. Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Με εξαίρεση την πτώχευση, µέσα σε ένα (1) µήνα
από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται
να καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης,
οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και
υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρ-
θρου 8.»

4. Ο τίτλος του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 45 
Απώλεια ιδίων κεφαλαίων».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας
καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρι-
κού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκα-
λέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3190/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 19.»

7. Το άρθρο 48 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 48
Οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υπο-
χρεούνται να συντάξουν ισολογισµό έναρξης εκκαθάρι-
σης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότη-
τας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο
εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κά-

36



θε χρήσης οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι ο-
ποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υ-
ποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, ε-
φαρµόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του
κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης
της εκκαθάρισης εγκρίνεται µε απόφαση των εταίρων
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση
στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο
(1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα
δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µε-
ριδίων.»

8. Το άρθρο 50 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 50 
Τέλος εκκαθάρισης

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές
καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκα-
θάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των ε-
ταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότη-
τας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέµουν το προϊόν
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταί-
ρους, ανάλογα µε τη µερίδα συµµετοχής τους.»

9. Μετά το άρθρο 50 του ν. 3190/1955 προστίθεται άρ-
θρο 50α ως εξής και το ισχύον άρθρο 50α αναριθµείται
σε 50β:

«Άρθρο 50α 
Αναβίωση

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρ-
κειάς της ή µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή
αν, µετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συµβιβα-
σµός ή αποκατάσταση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Πτωχευτικού Κώδικα, µπορεί να αναβιώσει µε οµόφωνη
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλ-
λεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 µαζί
µε τη νέα εταιρική σύµβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείε-
ται αν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας.»

10. Ο τίτλος του άρθρου 50α του ν. 3190/1955 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50β 
Οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και ετερόρρυθµες 

κατά µετοχές εταιρείες»

11. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50α του
ν. 3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5, 8, 17 παρ. 3, 18
παρ. 1, 22, 38 παρ. 4, 44 παρ. 4, 3, 46 παρ. 1, 47 παρ. 5,
50 και 60 παρ. 13 και 14 εφαρµόζονται αναλόγως για τις
ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρείες, οπότε η συνέ-
λευση των εταίρων αντικαθίσταται από το κατά νόµο αρ-
µόδιο όργανο.

3. Η καταχώρηση των ετερόρρυθµων κατά µετοχές ε-
ταιρειών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8. Για την τήρηση
του ευρετηρίου Εταιρειών δεν λαµβάνονται υπόψη οι λέ-
ξεις «Ετερόρρυθµη κατά µετοχές Εταιρεία».

4. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
εφαρµόζονται και στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες ε-
ταιρείες του ν. 4072/2012 (Α΄86), εφόσον όλοι οι απεριό-

ριστα ευθυνόµενοι εταίροι είναι Ανώνυµες Εταιρείες, Ε-
ταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και Ετερόρρυθµες κατά
µετοχές Εταιρείες ή είναι εταιρείες, που δε διέπονται α-
πό το δίκαιο κράτους-µέλους της ΕΕ, αλλά έχουν νοµικό
τύπο ανάλογο µε αυτόν των εταιρειών που προαναφέρ-
θηκαν.»

Άρθρο 8
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ι΄ του ν. 3190/1955

1. Ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ – Αλλοδαπαί εταιρίαι» α-
ντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Ι΄ – Υποκαταστήµατα
ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών».

2. Το άρθρο 57 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 57 
Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήµατος ή 

πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας µε έδρα κράτος - 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

1. Η εγκατάσταση υποκαταστήµατος ή πρακτορείου
αλλοδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης κράτους-
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου πραγµατοποιείται µε την εγγρα-
φή του στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µε αίτηση
της ενδιαφερόµενης αλλοδαπής εταιρείας στην αρµόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µε την υποβολή των εξής πράξεων και
στοιχείων: α) απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ί-
δρυση υποκαταστήµατος στην Ελλάδα, β) ισχύον κατα-
στατικό της αλλοδαπής εταιρείας, γ) πιστοποιητικό κα-
λής λειτουργίας της αρµόδιας αρχής ή του εµπορικού
µητρώου της χώρας προέλευσης, δ) συµβολαιογραφική
ή προξενική πράξη διορισµού πληρεξούσιου αντιπροσώ-
που και αντικλήτου στην Ελλάδα.

3. O έλεγχος επωνυµίας πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του ν. 3419/2005. 

4. Η εγγραφή της παραγράφου 1 υποβάλλεται στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8.

5. Αλλοδαπές εταιρείες µπορεί να εγκαταστήσουν πε-
ρισσότερα του ενός υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, τα
οποία εµπίπτουν στους κανόνες δηµοσιότητας του άρ-
θρου 6 του ν. 3419/2005.»

3. Το άρθρο 58 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 58
Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήµατος 

ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας τρίτης χώρας

1. Η εγκατάσταση υποκαταστήµατος ή πρακτορείου
αλλοδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης τρίτης χώ-
ρας πραγµατοποιείται µε την εγγραφή αυτού στο
Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν της έκδοσης απόφασης από την Διεύ-
θυνση Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης ή την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα
(ΠΕ) για την έγκριση της εγκατάστασης υποκαταστήµα-
τος ή πρακτορείου τρίτης χώρας.

2. Απόφαση έγκρισης για την εγκατάσταση υποκατα-
στήµατος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισµένης ευθύ-
νης τρίτης χώρας µπορεί να εκδοθεί µόνο εφόσον ηµε-
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δαπές εταιρείες δύνανται να εγκαταστήσουν υποκατά-
στηµα ή πρακτορείο στην επικράτεια της τρίτης αυτής
χώρας.

3. Η ενδιαφερόµενη αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει
στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τις πράξεις και τα στοι-
χεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
57, τα οποία προωθούνται στην αρµόδια ΠΕ προκειµένου
να προβεί στην έκδοση της απόφασης της παραγράφου
2. Η αρµόδια ΠΕ αποστέλλει την απόφαση στην αρµόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία πραγµατοποιεί την εγγραφή
του υποκαταστήµατος στο Γ.Ε.Μ.Η..

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 έως 5
του άρθρου 57.»

Άρθρο 9
Εισαγωγή Κεφαλαίου Ι1 στο ν. 3190/1955

Μετά το άρθρο 59 του ν. 3190/1955 προστίθεται κεφά-
λαιο Ι1, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 59α

1. Διαφορές από την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων που
θεσπίζονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού ανεξάρ-
τητα από το αντικείµενό τους υπάγονται πάντοτε στην
αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου.

2. Τοπικά αρµόδιο για τις διαφορές της προηγούµενης
παραγράφου είναι αποκλειστικά το δικαστήριο της έ-
δρας της εταιρείας.

3. Η υλική και τοπική αρµοδιότητα που αναφέρεται
στις παραγράφους 1 και 2 ισχύει έστω κι αν αυτή δεν
προβλέπεται ρητά στις σχετικές επιµέρους διατάξεις
του παρόντος.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση των ν. 2190/1920 (Α΄ 37), ν.4072/2012 

(Α΄ 86) και ν. 4441/2016 (Α΄ 227)

1. Το άρθρο 5 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 5

1. Η επωνυµία της ανώνυµης εταιρείας σχηµατίζεται
είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων ιδρυτών ή µετό-
χων είτε από το αντικείµενο της δραστηριότητας που α-
σκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυµία της
εταιρείας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν µέρει µε
λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυµία της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να
περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις
«Ανώνυµη Εταιρεία» ή το ακρωνύµιο «Α.Ε.». Για τις διε-
θνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως
«Société Anonyme» ή/και το ακρωνύµιο «S.A.».

2. Το άρθρο 44 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 44 
Επωνυµία

1. Η επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων ε-

ταίρων είτε από το αντικείµενο της δραστηριότητας που
ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυµία της
εταιρείας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν µέρει µε
λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται-
ρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογρά-
φως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή το α-
κρωνύµιο «Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανω-
τέρω λέξεις εκφράζονται ως «Private Company» ή/και το
ακρωνύµιο «P.C.».

3. Αν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία
πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Για
τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζο-
νται ως «Single Member Private Company» ή/και «Single
Member P.C.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4072/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζε-
ται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε
από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες λε-
κτικές ενδείξεις. Η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να α-
ποδίδεται ολόκληρη ή εν µέρει µε λατινικούς χαρακτή-
ρες. Στην επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να
περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις
«Οµόρρυθµη Εταιρεία» ή το ακρωνύµιο «Ο.Ε.». Για τις
διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται
ως «General Partnership» ή/και το ακρωνύµιο «G.P.».»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 272 του ν. 4072/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας σχηµατί-
ζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων
είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες
λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να
αποδίδεται ολόκληρη ή εν µέρει µε λατινικούς χαρακτή-
ρες. Στην επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας πρέπει
να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις
«Ετερόρρυθµη Εταιρεία» ή το ακρωνύµιο «Ε.Ε.». Για τις
διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται
ως «Limited Partnership» ή/και το ακρωνύµιο «L.P.».» 

5. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«5. Εταιρική σύµβαση εταιρείας περιορισµένης ευθύ-
νης µπορεί να καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο µόνο
στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καµία
παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόµενο του πρότυπου
καταστατικού της προηγούµενης παραγράφου.»

Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέσα σε ένα (1)
έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κωδικοποιείται
και αποδίδεται στη δηµοτική γλώσσα σε ενιαίο αυτοτε-
λές κείµενο οι διατάξεις για την Εταιρεία Περιορισµένης
Ευθύνης (ΕΠΕ).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ο-
ρίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη
διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ηµεροµηνία
λήξης την 31η Δεκεµβρίου 2021, εκτός αν, µε τροποποί-
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ηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή η-
µεροµηνία, ορισθεί άλλη ηµεροµηνία λήξης αυτών, οπό-
τε ηµεροµηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζε-
ται στο καταστατικό.

Άρθρο 13
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται τα άρθρα 8α, 35, 56, 61 και 61α, καθώς και οι
παρ. 1 του άρθρου 9, παρ. 2 του άρθρου 18, παρ. 3 του
άρθρου 41, παρ. 6 του άρθρου 43α και παράγραφοι 3 και
4 του άρθρου 47 του ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4497/2017 η φράση «από την τελευταία ηµεροµηνία α-
νανέωσης» αντικαθίσταται µε την φράση «από τη λήξη ι-
σχύος της άδειας».

2. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γγ) ότι δεν λαµβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδή-
ποτε φορέα,»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4497/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή
υπαίθριου εµπορίου µόνο από το σύζυγο και από συγγε-
νείς, εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας
µέχρι δεύτερου βαθµού, λόγω αδυναµίας του αδειούχου
εξαιτίας αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης
που εκδίδεται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των
ΚΕ.Π.Α..»

4. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του
ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. τη γνωµοδότηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο
για την ίδρυση και την κατάργηση των λαϊκών αγορών,»

5. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του
ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση πα-
ραγωγών πωλητών κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων στα
άρθρα 32 και 33,»

6. Η περίπτωση η΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του
ν. 4497/ 2017 καταργείται.

7. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του
ν. 4497/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. την παροχή σύµφωνης γνώµης επί των πινάκων α-
πόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς την απόφαση για
την αµοιβαία αλλαγή θέσης πωλητών σε διαφορετικές
λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε το άρθρο 35,» 

8. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 6 του άρθρου 28 του
ν. 4497/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«κ. την έκδοση γνώµης για ζητήµατα που αφορούν
στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατοµικές δι-
οικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των
πωλητών, όπως: η ίδρυση, η κατάργηση λαϊκών αγορών,
η έκδοση νέων επαγγελµατικών αδειών, η παραχώρηση
θέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 13, οι αλλαγές θέσεων
πωλητών εντός της ίδιας ή µεταξύ διαφορετικών λαϊκών

αγορών, η ανάκληση της άδειας σύµφωνα µε την περί-
πτωση η΄ του άρθρου 31,»

9. Στο άρθρο 32 του ν. 4497/2017 µετά την παράγραφο
5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρµόζονται ανα-
λογικά και στην περίπτωση επαγγελµατία πωλητή.»

10. Στο άρθρο 41 του ν. 4497/2017 µετά την παράγρα-
φο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρµόζονται ανα-
λογικά και στην περίπτωση επαγγελµατία πωλητή.»

11. Στο άρθρο 47 του ν. 4497/2017 µετά την παράγρα-
φο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρµόζονται ανα-
λογικά και στην περίπτωση επαγγελµατία πωλητή.»

12. Η παρ. 13 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 αντικα-
θίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από τη 13η Νοεµβρί-
ου 2017, ως εξής: 

«13. Όσοι επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών
δεν έχουν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ανανεώ-
σει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδο-
µένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν
αυτή έως την 15η Ιανουαρίου 2019 σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που
οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσµίας
ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.»

13. Η παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 αντικα-
θίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από τη 13η Νοεµβρί-
ου 2017, ως εξής: 

«17. Οι επαγγελµατικές άδειες πλανόδιου και στάσι-
µου εµπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4264/2014 µε ετήσια διάρκεια, ανανεώ-
νονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος.
Τυχόν µη ανανεωθείσες άδειες στάσιµου και πλανόδιου
εµπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος µέχρι
την 15η Ιανουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση του ως
άνω χρονικού διαστήµατος οι εν λόγω άδειες ανακαλού-
νται οριστικά και αυτοδικαίως.»

14. Μετά την παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017
προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής: 

«18. Εκκρεµείς αιτήσεις συµµετοχής σε προκήρυξη
νέων επαγγελµατικών αδειών υπαίθριου εµπορίου οι ο-
ποίες έχουν υποβληθεί έως και την έναρξη ισχύος του
παρόντος ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4264/2014.»

15. Η ισχύς της παραγράφου 14 του παρόντος αρχίζει
από τις 13 Νοεµβρίου 2017.

Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄147)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 µετά τις
λέξεις «χρηµατοδοτικά ιδρύµατα» προστίθενται οι λέ-
ξεις «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13)».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 µετά
τις λέξεις «χρηµατοδοτικά ιδρύµατα» προστίθενται οι
λέξεις «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4364/2016».
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Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν.δ. 5/1926 (Α΄11)

1. Το άρθρο 3 του ν.δ. 5/1926 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

1. Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. είναι εκ του νόµου όλα τα Ε-
µπορικά, Βιοµηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελµατικά Ε-
πιµελητήρια του ν. 4497/2017 (Α΄171).

2. Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. µπορούν να γίνουν, µε αίτη-
σή τους, εµπορικές, βιοµηχανικές και οικονοµικές ενώ-
σεις, ιδρύµατα και οργανισµοί, εφόσον οι ενώσεις αυτές,
τα ιδρύµατα και οι οργανισµοί ή τα µέλη τους συναλλάσ-
σονται κυρίως µε το εξωτερικό ή η αποστολή τους συνί-
σταται στην προστασία ουσιώδους εξαγωγικού προϊό-
ντος της χώρας. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
αυτές, η αποδοχή αυτών είναι υποχρεωτική για το
Δ.Ε.Ε..

3. Μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. µπορούν να γίνουν µε αίτησή
τους, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον η επιστηµονική ή οι-
κονοµική τους δραστηριότητα έχει, κατά κύριο λόγο,
σχέση µε τις διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές και οι
δραστηριότητές τους είναι συναφείς µε αυτές του
Δ.Ε.Ε..»

2. Το άρθρο 4 του ν.δ. 5/1926 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Πόροι της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. είναι:
α) τα έσοδα εκ διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, πι-

στοποιητικών και βεβαιώσεων, 
β) οι συνδροµές των µελών αυτής. Η συνδροµή των Ε-

πιµελητηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ορίζεται
στο δύο τοις χιλίοις (2‰) επί των ετήσιων τακτικών τους
εσόδων, αναγραφοµένη εκάστοτε στον ετήσιο προϋπο-
λογισµό αυτών. Οι συνδροµές των λοιπών µελών καθορί-
ζονται στο Καταστατικό της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε., 
γ) οι επιχορηγήσεις ή δωρεές παντός νοµικού ή φυσι-

κού προσώπου και τα εκ της περιουσίας αυτής εισοδήµα-
τα,
δ) κάθε άλλο νοµίµως περιερχόµενο σε αυτή έσοδο.»
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ.

5/1926 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Το διοικητικόν συµβούλιον, εκλεγόµενον υπό της

γεν. Συνελεύσεως ου ο αριθµός των µελών και ο τρόπος
της εκλογής κανονισθήσεται διά του καταστατικού. Το
Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστον κατά τα
τρία τέταρτα (3/4) από εκπροσώπους των µελών της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 3.»

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν.δ. 5/1926 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

«Η θητεία των απερχοµένων οργάνων διοικήσεως της
Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. ισχύει έως την ανάληψη καθηκόντων των
νέων οργάνων.»

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης Ι. Δραγασάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ευκλ. Τσακαλώτος Ευάγ. Αποστόλου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σπίρτζης Γ. Χουλιαράκης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Στ. Πιτσιόρλας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αν. Πετρόπουλος Αικ. Παπανάτσιου
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Αριθµ. 118/5/2018

ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρει-
ών Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, το οποίο αποτελείται α-
πό δύο (2) Κεφάλαια, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3190/1955 αναφορικά µε τη λειτουργία των Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στα εξής κατά βάση
σηµεία:

-Ορίζεται ότι η ονοµαστική αξία των εταιρικών µερι-
δίων µίας Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός
(1) ευρώ.

-Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη
χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήµερα.

-Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπι-
κότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

-Εναρµονίζεται το καθεστώς δηµοσιότητας των Ε.Π.Ε.
µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 [καταργείται δηλαδή η
λεγόµενη «διπλή» δηµοσιότητα (µητρώο Ε.Π.Ε. και Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως) που υφίσταται σήµερα και α-
ντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωµένη δηµο-
σιότητα εντός του Γ.Ε.ΜΗ.].

-Προστίθεται στις αρµοδιότητες της συνέλευσης των
εταίρων Ε.Π.Ε. και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εται-
ρείας.

-Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και
δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. ε-
ναρµονιζόµενο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφι-
στάµενους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.

-Παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού πρόσθετων α-
ποθεµατικών πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήµε-
ρα.

-Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των ε-
ταίρων Ε.Π.Ε., προκειµένου η συνέλευση αυτών να απο-
φασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύµβα-
σης.

-Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού
καταγραφής των αποφάσεων του µοναδικού εταίρου
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης απο-
κλειστικά από συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

-Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδι-
κασία διάλυσης και εκκαθάρισης µίας Ε.Π.Ε. και εισάγε-
ται η δυνατότητα αναβίωσής της.

-Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστηµά-
των ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης µε σαφή διαχωρισµό αυτών µε έδρα κράτος -
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοι-
χες εταιρείες τρίτης χώρας µε τις πρώτες να µην χρειά-
ζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκα-
τάστασης» από την αρµόδια εποπτική αρχή.

(άρθρα 1 - 13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα:

- Αίρεται η προϋπόθεση της µη λήψης σύνταξης ανα-
πηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελµατικών πωλη-
τών υπαίθριου εµπορίου.

- Ρυθµίζονται ζητήµατα απώλειας θέσης για τον επαγ-
γελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιµο και πλανό-
διο εµπόριο αναλογικά µε τα όσα ισχύουν και στην περί-
πτωση του παραγωγού πωλητή.

- Παρατείνονται έως τη 15η Ιανουαρίου 2019 (έληξαν
την 31η Μαρτίου 2018) οι ηµεροµηνίες για την ανανέω-
ση των αδειών των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών α-
γορών, πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου.

- Μειώνεται η συνδροµή των Εµπορικών, Βιοµηχανι-
κών, Βιοτεχνικών και Επαγγελµατικών Επιµελητηρίων
του ν. 4497/2017 προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή
Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) στο
δύο τοις χιλίοις (2%ο) των τακτικών εσόδων τους [σήµε-
ρα το ποσό της εισφοράς αυτής είναι δύο τοις εκατό
(2%)]. (άρθρα 14-17)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού και επί των προϋπολογισµών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2018

Η Γενική Διευθύντρια 

α.α.                                                    
Γεώργιος Μπούτος
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: OIKONOMAKH ANNA  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ  - Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ    

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3893461 

E-MAIL: a.economaki@gge.gr  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3190/1955 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».  

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

«Σκοπός των αξιολογούμενων ρυθμίσεων είναι να βελτιώσουν και να 

εκσυγχρονίσουν διατάξεις του νόμου 3190/1955 περί εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης.». 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Ο ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (εφεξής ΕΠΕ) έχει 

τροποποιηθεί και άλλες φορές στο παρελθόν, κυρίως κατ’ επιταγή του κοινοτικού 

νομοθέτη στα πλαίσια της ενιαίας ρύθμισης των κεφαλαιουχικών εταιρειών εντός 

της ΕΕ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν προέρχεται από τον κοινοτικό νομοθέτη 

αλλά από την ανάγκη, όπως έχει διαπιστωθεί από την ίδια την αγορά, για τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμού των ΕΠΕ διατηρώντας ωστόσο τα θεμελιακά 

χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν από τις υπόλοιπες κεφαλαιουχικές εταιρείες.  

 

Νομοτεχνικά επελέγη η μέθοδος της τροποποίησης/συμπλήρωσης άρθρων του ν. 

3190/1955 που από την εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών προκαλούν τα 

περισσότερα προβλήματα στους ιδρυτές, εταίρους ή/και διαχειριστές ΕΠΕ, στους 

τρίτους που συναλλάσσονται με αυτές και στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για 

την τήρηση στο ΓΕΜΗ των σχετικών με τις ΕΠΕ πράξεων & στοιχείων. 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο 

που διέπει τις ΕΠΕ.  

 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει 

άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε 

τον λόγο της επιρροής. 

 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του εταιρικού σχήματος των ΕΠΕ και όχι 

ατομικά, καθώς και τις ήδη υφιστάμενες ΕΠΕ.  

 

2. Καταλληλότητα 
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2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του 

ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα 

επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α’ 91) έχει επανειλημμένα 

τροποποιηθεί στο παρελθόν, ως συνέπεια αλλαγών στο κοινοτικό ρυθμιστικό 

πλαίσιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Οδηγίες περί Εταιρικού). Η παρούσα όμως 

νομοθετική πρωτοβουλία είναι περισσότερο εσωστρεφής και εστιάζεται σε θέματα 

και προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στο νόμο, σε συνδυασμό με νεότερα 

νομοθετήματα όπως ο ν. 3419/25005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου και ο ν. 

4441/2016 για τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων. 

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

 

Δεν έχει ακολουθηθεί παράδειγμα άλλη χώρας της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που 

πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη 

ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να 

προσεχθούν κατά την εφαρμογή της. 

 

Απαιτείται τροποποίηση της ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ Β’ 928) «Πρότυπα καταστατικά 

για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» ειδικά ως προς το 

περιεχόμενο του προτύπου καταστατικού των ΕΠΕ. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση. 

 

Σε όλες τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ανεξαρτήτως αντικειμένου, σκοπού 

και δραστηριότητας. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή 

της αγοράς. 
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Δεν έχει εφαρμογή 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

 

Δεν έχει εφαρμογή.  

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις 

λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης 

ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

Μεμονωμένες ρυθμίσεις του προτεινόμενο νομοσχεδίου στοχεύουν στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των ΕΠΕ με τη μείωση του διαχειριστικού και οικονομικού 

κόστους ολοκλήρωσης διαφόρων πράξεων ως εξής: 

1. Διευκολύνεται το σύστημα λήψης αποφάσεων των ΕΠΕ με τη μείωση του 

ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη 

κρίσιμων αποφάσεων (από τρία τέταρτα -3/4- επί των εταίρων και των 

εταιρικών μεριδίων σε δύο τρίτα -2/3-)  

2. Μειώνεται το κόστος σε κρίσιμα σημεία του κύκλου ζωής της εταιρείας (πχ 

στη σύσταση με την αντικατάσταση του συμβολαιογραφικού εγγράφου από 

πρότυπο καταστατικό και στη λύση με την κατάργηση του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης) 

3. Καταργείται η υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο για την ανάκληση 

διαχειριστή ορισμένου από το καταστατικό καθώς και για τον ορισμό της 

αξίας των εταιρικών μεριδίων στις περιπτώσεις μεταβίβασής τους αιτία 

θανάτου.  

4. Καταργείται η διοικητική έγκριση για την εγκατάσταση στην Ελλάδα 

υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ που προέρχεται από χώρα της ΕΕ  

  

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους». 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 
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3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και 

τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

Τα υπό 3.5 ανωτέρω ισχύουν ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακριβώς 

λόγω του μικρότερου μεγέθους και των μικρότερων οικονομικών αντοχών τους. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

 

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν 

από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Δεν έχει εφαρμογή.  

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να 

προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση.  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν 

βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη. 
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Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες. 

 

Η κατάργηση της διοικητικής έγκρισης για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ΕΠΕ 

που προέρχεται από χώρα της ΕΕ  

 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. 

 

Δεν  έχει εφαρμογή. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει). 

 

Δεν απαιτείται - Δεν υπάρχει. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας 

της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον 

τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν). 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

7. Νομιμότητα 
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7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Άρθρα 5 & 12 Συντάγματος. 

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου 

Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Η εισαγωγή στο ν. 3190/1955 του άρθρο 50Α με τη διάταξη της παρ. 10 του 

άρθρου 9 του σ/ν προήλθε από τη νομική θεωρία σχετικά με το θέμα των 

αναβιώσεων εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση λύσης και εκκαθάρισης (σχετ. 

Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, σελ. 594, Α. Σπυριδωνος, Το Νέο 

Δίκαιο ΙΚΕ Και ΕΠΕ, σελ 47,  κλπ).  

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και 

τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας. 

 

Υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό και την προώθηση του Σχεδίου Νόμου είναι 

αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.  
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8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης 

ρύθμισης. 

 

Δεν απαιτήθηκε τέτοια συνεργασία. 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

 

 Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  

 Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων 

 Συμβολαιογράφοι. 

  

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου 

φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου 

συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής 

Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και 

επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη. 

 

Δεν προβλέπεται. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

 

Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες. 

 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων 

συναφών με την προτεινόμενη. 

 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί σειρά 

διατάξεων του ν. 3190/1955. 
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9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει. 

 

Απλούστευση, χρηστικότητα και ταχύτητα σε όλον το κύκλο ζωής των ΕΠΕ. Οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν κωδικοποιούν παλαιότερες διατάξεις αλλά τις 

αντικαθιστούν. Συγκεκριμένα αντικαθίστανται τα άρθρα του ν. 3853/2010, ενώ 

καταργούνται και κάποια όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν 

εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε 

την επιλογή αυτή. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο www.opengov.gr για δημόσια διαβούλευση. 

Επιπλέον, απεστάλη επιστολή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή σχετικά με την ανάγκη αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου γενικά 

και του δικαίου των ΕΠΕ ειδικότερα στους παρακάτω φορείς: 

 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) 

 Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)  

 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ) 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(ΠΟΦΕΕ) 

 Δικηγορικός Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ)  

 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και  

 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

Ανταποκρίθηκαν ο ΣΕΒ και ο ΣΟΕΛ, οι παρατηρήσεις των οποίων και ελήφθησαν 

υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου. 
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10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της 

διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που 

επελέγη.  

 

Σ/Ν με τίτλο «Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης» αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Δεκεμβρίου 2017 έως 

τις 10 Ιανουαρίου 2018 στον ιστότοπο www.opengov.gr. Τα αποτελέσματα της 

δημόσιας διαβούλευσης παρουσιάζονται στη σχετική έκθεση δημόσιας 

διαβούλευσης που συνοδεύει την παρούσα.  

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας 

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της. 

 

Οι απόψεις που εκφράστηκαν αφορούσαν μεμονωμένα θέματα των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων. Προτάθηκε η συνολική επανέκδοση του ν. 3190/1955 σε ενιαίο 

κωδικοποιημένο κείμενο στη δημοτική γλώσσα, κάτι που προβλέφθηκε στο τελικό 

σχέδιο νόμου, καθώς και περαιτέρω τροποποιήσεις σε άρθρα που το παρόν σ/ν δεν 

έθιξε. Επίσης προτάθηκαν αναδιατυπώσεις και διορθώσεις, από τις οποίες αρκετές 

έγιναν δεκτές, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην έκθεση δημόσιας διαβούλευσης 

που συνοδεύει την παρούσα. 

 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 

Δεν απαιτείται κοινωνικός διάλογος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Για το άρθρο 14 

 

1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία 

Η διάταξη κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

για την ενιαία εφαρμογή του ν.4497/17. 

2. Καταλληλότητα 
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Η ανωτέρω ανάγκη αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με την εν λόγω 

νομοθετική διάταξη  

3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

Η προαναφερθείσα αναμενόμενη θετική συνέπεια στην οικονομία έχει άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες. 

4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον 

Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης 

Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στη Δημόσια Διοίκηση και στην 

απονομή Δικαιοσύνης. 

6. Αρμοδιότητα 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων 

Κατά τη σύνταξη της  παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής 

νομοθετικής πρακτικής. 

 

Για το άρθρο 15  

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Με το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  ρυθμίστηκε συνολικά το πεδίο των Δημοσίων 

συμβάσεων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρούσας τροπολογίας, 

επιδιώκεται η αποκατάσταση και η εναρμόνιση των διατάξεων για την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών του τραπεζικού δικαίου και της τραπεζικής εποπτείας με 

αυτή των διατάξεων των δημοσίων συμβάσεων.   

 1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί  η έκδοση εγγυητικών 

επιστολών για τους φορείς της αγοράς από αδειοδοτημένα μη πιστωτικά ιδρύματα.  

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει 

άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε 

τον λόγο της επιρροής. 

Τους φορείς της αγοράς που συμμετέχουν σε δημοσίους διαγωνισμούς και είναι 

υποχρεωμένοι να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές.  

2. Καταλληλόλητα 
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2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του 

ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα 

επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

Υπηρχε η προβλεψη στο ΠΔ του 118/2007 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

……………………………………….. 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει 

να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά 

την εφαρμογή της. 

Δεν υπάρχουν  

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιές κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση. 

Τις εταιρείες που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή 

της αγοράς. 

……………………. 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

…………………. 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις 

λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

Δεν έχει εφαρμογή. 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης 

ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

…………………….. 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους». 

……………………………….. 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και 

τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

……………………. 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 
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Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία. 

…………………………… 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.  

Θα αυξηθουν οι φορείς οι οποίοι μπορεί να εκδώσουν εγγυητική επιστολή.  

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν 

από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

…………….. 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν 

για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση.  

………………… 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν 

βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη. 

…………………… 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες. 

……………………………. 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Δεν  έχει εφαρμογή. 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει). 

Δεν απαιτείται - Δεν υπάρχει. 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας 

της Δημόσιας Διοίκησης. 

Δεν υπάρχουν. 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον 

τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν). 

Δεν υπάρχουν. 
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7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση. 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου 

Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και 

τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οδηγία 2014/24 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Δεν υπάρχουν. 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας. 

Υπεύθυνος φορέας είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης.  

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης 

ρύθμισης. 

Με το Υπουργείο Οικονομικών 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

Τμήματα Προμηθειών των Αναθετουσών Αρχών 

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου 

φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου 

συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής 

Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και 

επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη. 

Δεν προβλέπεται. 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες. 
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9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων 

συναφών με την προτεινόμενη. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αντικαθιστούν διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 

147) αρθρα 72 και 302. 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει. 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν 

εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε 

την επιλογή αυτή. 

Δεν υπάρχουν. 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

Δεν υπάρχουν.  

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της 

διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που 

επελέγη.  

Δεν απαντάται – δεν υπάρχει. 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας 

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της. 

Δεν απαντάται – δεν υπάρχει. 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

Δεν απαιτείται κοινωνικός διάλογος. 

 

Για το άρθρο 16 

1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία 

Η διάταξη κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την λειτουργία 

της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 

(Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) και είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών της 

μετά την ισχύ του ν. 4497/2017. 

2. Καταλληλότητα 

Η ανωτέρω ανάγκη αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με την εν λόγω 

νομοθετική διάταξη.  

3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  
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Η προαναφερθείσα αναμενόμενη θετική συνέπεια στην οικονομία έχει άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες. 

4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον 

Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης 

Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στη Δημόσια Διοίκηση και στην 

απονομή Δικαιοσύνης. 

6. Αρμοδιότητα 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  

7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων 

Κατά τη σύνταξη της  παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής 

νομοθετικής πρακτικής. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Τροποποίηση του Ν. 3190/55 περί εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης» 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (τηλ. επικοιν. 2103893303) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Οικονομίας και Ανάπτυξης  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (OPENGOV):  

20 Δεκεμβρίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

20 Δεκεμβρίου 2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

10 Ιανουαρίου 2018 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ:  

20 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ: 

 

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Άρθρο 1 8 

Άρθρο 2 0 

Άρθρο 3 1 

Άρθρο 4 0 

Άρθρο 5 0 

Άρθρο 6 1 

Άρθρο 7 4 

Άρθρο 8 3 

Άρθρο 9 

Άρθρο 10 

2 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 20 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Ι. Το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου, αφορά τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α’ «Γενικές 

Διατάξεις» του Ν. 3190/1955 και συγκεκριμένα των άρθρων 1-5 του εν λόγω νόμου. Οι 

σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

1. Στην αναγκαιότητα ομογενοποίησης της γλώσσας (επανεγγραφή του σχεδίου 

στη δημοτική) και  της κωδικοποίησης του κειμένου του νόμου σε ένα ενιαίο 

κείμενο, ενσωματώνοντας  όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως σήμερα.  

 

Σχόλιο: Το σχόλιο ενσωματώνεται με την πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης 

για έκδοση ΠΔ που θα κωδικοποιεί και θα αποδίδει στη δημοτική γλώσσα τον 

Ν. 3190/55, εντός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου. 

 

2. Στην παράλειψη ρητής αναφοράς στο σχέδιο νόμου της διάταξης του Ν. 

4156/13, σχετικά με το καθορισμό του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους 

χωρίς περιορισμό. 

Σχόλιο: Το σχόλιο δεν χρήζει ενσωμάτωσης, καθώς η σχετική διάταξη του 

σχεδίου νόμου (παρ. 3 άρθρου 2) είναι  σαφής και σε απόλυτη συνάφεια με τα 

προβλεπόμενα στο Ν. 4156/13. 

3. Στα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα της εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, ο σχολιαστής θεώρησε υπερβολική την αναφορά του εταιρικού 

κεφαλαίου στα έντυπα της εταιρείας, καθώς και της πληροφορίας αν  η 

εταιρεία βρίσκεται «υπό εκκαθάριση». 

 

Σχόλιο: Το σχόλιο δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς η εν λόγω διάταξη αποτελεί 

επιταγή του κοινοτικού δικαίου και προϋπήρχε στο νόμο. Με το παρόν σχέδιο 

νόμου η διάταξη απλά  επικαιροποιήθηκε κυρίως ως προς το ισχύον μητρώο της 

εταιρείας (Γ.Ε.ΜΗ.).  

 

4. Στη διαφωνία για τη μη τροποποίηση των διατάξεων που σχετίζονται με τα 

βασικότερα προβλήματα της ΕΠΕ, δηλαδή την απαίτηση χρήσης 

συμβολαιογραφικού εγγράφου για την σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια 

για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, καθώς και την απαίτηση διπλής 

πλειοψηφίας (προσώπων και κεφαλαίων) για την λήψη οποιασδήποτε 

απόφασης. 

Επίσης, έγινε παρατήρηση για την κατάργηση των άρθρων 8 α και 35. 

 

Σχόλιο: Η ομάδα εργασίας επέλεξε να διατηρήσει τα στοιχεία που διαχωρίζουν 

την ΕΠΕ από τις άλλες εταιρικές μορφές (συμβολαιογραφικό έγγραφο, διπλή 

πλειοψηφία). Επίσης, η κατάργηση συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ΕΠΕ, 

59



κατά το κοινοτικό δίκαιο, θα σήμαινε θέσπιση υποχρέωσης διοικητικής 

εποπτείας της.  

Επίσης, το άρθρο 35 δεν καταργήθηκε αλλά μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο του 

σχεδίου νόμου (άρθρο 24α  βλ. παρ. 4 άρθρου 4 του σχεδίου νόμου). 

Το άρθρο 8α καταργήθηκε επειδή το περιεχόμενό του έχει συμπεριληφθεί στο 

άρθρο 8.   

ΙΙ. Το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, αφορά τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Γ’ «Οργάνωσις και 

Διοίκησις της εταιρείας» του Ν. 3190/1955 και συγκεκριμένα των άρθρων 10-26 του εν 

λόγω νόμου. Οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

5. Στην ασάφεια της παρ. 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου που τροποποιεί το 

άρθρο 10 του Ν. 3190/55 και αφορά στην πρόβλεψη της δυνατότητας των 

εταίρων να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των εταίρων μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Σχόλιο: Το σχόλιο ενσωματώθηκε, καθώς η διάταξη ήταν πράγματι ασαφής.  

 

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, αφορά τροποποιήσεις του Κεφαλαίου E’ «Τροποποίησις 

της Εταιρικής Σύμβασης» του Ν. 3190/1955 και συγκεκριμένα των άρθρων 38-43 α του εν 

λόγω νόμου. Οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

6. Στην αναγκαιότητα κατάργησης της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.3190/55, 

καθώς η κατάργηση του ελαχίστου κεφαλαίου που έχει επέλθει με τον νόμο 

4156/13 καθιστά την εν λόγω διάταξη ανενεργή.  

 

Σχόλιο: Η παρατήρηση είναι απολύτως σωστή και η υπηρεσία μας εκ 

παραδρομής δεν αναφέρει τη διάταξη στις καταργηθείσες. Το σχόλιο 

ενσωματώθηκε. 

ΙV. Το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, αφορά τροποποιήσεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ «Διάλυσις και 

εκκαθάρισις» του Ν. 3190/1955 και συγκεκριμένα των άρθρων 44-50α του εν λόγω νόμου. 

Οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

7. Στην αναγκαιότητα τροποποίησης των άρθρων 51-53 και 54-55, τα οποία 

αφορούν την μετατροπή και την συγχώνευση των ΕΠΕ αντίστοιχα. 

 

Σχόλιο: Σε αυτή τη φάση τα εν λόγω άρθρα δεν τροποποιήθηκαν, επειδή θα 

ακολουθήσει νέο νομοθέτημα που θα συμπεριλαμβάνει συνολικά όλους τους 

μετασχηματισμούς που προβλέπονται από το εταιρικό δίκαιο.  

V. Το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, αφορά τροποποιήσεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ «Διάλυσις και 

εκκαθάρισις» του Ν. 3190/1955 και συγκεκριμένα των άρθρων 44-50 α του εν λόγω νόμου. 

Οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

8. Στην αναγκαιότητα επαναδιατύπωσης ορισμένων τίτλων των Κεφαλαίων στη 

δημοτική, στην αναγκαιότητα κατάργησης του Κεφαλαίου Θ’ (Φορολογικές 
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διατάξεις) και στην αναρίθμηση των επόμενων Κεφαλαίων. Επίσης, γίνεται 

επισήμανση σχετικά με την ισχύ του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα το οποίο 

αναφέρεται στο άρθρο 60 του Ν. 3190/55. 

 

Σχόλιο: όσον αφορά στην αλλαγή γλώσσας ισχύει το σχόλιο 1 της παρούσας 

έκθεσης. Το σχόλιο σχετικά με την αναρίθμηση ενσωματώθηκε. Αναφορικά με 

την παρατήρηση για την ισχύ του άρθρου 458, η Ομάδα εργασίας έχει κάνει τον 

σχετικό έλεγχο. 

 

9. Στη διαφωνία με την απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας πέραν της αποφάσεως 

για την λύση της εταιρείας.  

 

Σχόλιο: Σε όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, για την τροποποίηση 

καταστατικού (οτιδήποτε και αν αφορά)  απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Η 

πρόβλεψη απλής πλειοψηφίας δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους πράξεις.  

 

10. Στη διαδικασία εγκατάστασης στην ημεδαπή υποκαταστήματος αλλοδαπής 

τρίτης χώρας και συγκεκριμένα στην απαίτηση από την υπηρεσία να προβαίνει 

κάθε φορά σε εξακρίβωση ύπαρξης ή μη όρων αμοιβαιότητας της χώρας μας με 

την χώρα προέλευσης του υποκαταστήματος. Προτείνεται και συγκεκριμένη 

διαδικασία αντιμετώπισης του ζητήματος. 

 

Σχόλιο: Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου εξηγούνται οι 

λόγοι για τους οποίους επελέγη η συγκεκριμένη διαδικασία. 

VI. Το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου, αφορά σε καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3190/1955. 

Οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

11. Στην αναγκαιότητα κατάργησης του άρθρου 56 του Ν. 3190/55 (Κεφάλαιο Θ’ 

Φορολογικές Διατάξεις). 

 

Σχόλιο: Η ίδια παρατήρηση – σχόλιο επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση 8 

της παρούσας έκθεσης. Το σχόλιο ενσωματώθηκε.  

 

12. Στην διαφωνία θέσπισης νέου άρθρου στο σχέδιο νόμο σχετικά με τη 

δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας. 

 

Σχόλιο: το νέο άρθρο έρχεται να καλύψει κενό του ισχύοντος Ν. 3190/55. Το 

σχόλιο δεν χρήζει ενσωμάτωσης.  

VΙI. Το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου, αφορά σε μεταβατικές διατάξεις σχετικά με το Ν. 

3190/1955. Οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αφορούν: 

13. Στην αναγκαιότητα να τεθεί ρητή διάταξη ότι μετά τη λήξη της οριζόμενης 

προθεσμίας η εταιρεία θα τίθεται αυτόματα σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης. 
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Σχόλιο: αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη, οπότε το ανωτέρω σχόλιο 

διευκρινίζεται διεξοδικά στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο 

νόμου.   

Από τα  13 σχόλια που παρατέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, η Ομάδα 

Εργασίας ενσωμάτωσε συνολικά 5 και συγκεκριμένα τα σχόλια:                                        

1, 5, 6, 8 και 11. 
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