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Αλλαγές στη νοµοθεσία �ερί ΕΠΕ – ΑΕ  

  Αλλαγές στη νοµοθεσία �ερί ΓΕΜΗ και ΙΚΕ 
  

Με το ν. 4156/2013 «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα �ροστασίας του �εριβάλλοντος µεταξύ του 
Υ�ουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υ�ουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και άλλες διατάξεις», 
�ου δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 122/31.05.2013 ΦΕΚ, ε�ήλθαν σηµαντικές αλλαγές στη νοµοθεσία �ερί 
ΕΠΕ και ΑΕ. Ειδικότερα, στο άρθρο τρίτο του �ροαναφερόµενου νόµου, �ου τιτλοφορείται 
«Ρυθµίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» �ροβλέ�εται ότι: 
 

1. Σύµφωνα µε την �αρ. 12 του τρίτου άρθρου ν. 4156/2013 για κάθε �ράξη εκ�ροσώ�ησης ή 
διαχείρισης ν�ιδ αρκεί η υ�ογραφή του νοµίµου εκ�ροσώ�ου του νοµικού �ροσώ�ου, το 
όνοµά του και η �εριγραφή της ιδιότητάς του, ενώ καταργούνται διατάξεις �ου �ροβλέ�ουν 
την υ�οχρεωτική ύ�αρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την α�όδειξη της εκ�ροσώ�ησης 
ή/και διαχείρισης των ν�ιδ.  

2. Τρο�ο�οιείται η �αρ. 1 του άρθρου 4 ν. 3190/1955, �ου �ροέβλε�ε το ελάχιστο εταιρικό 
κεφάλαιο (4.500,00 €) της εταιρίας �εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και εφεξής το ύψος του 
κεφάλαιο της ΕΠΕ θα καθορίζεται ελεύθερα α�ό τους εταίρους. Ενόψει της �ροαναφερόµενης 
αλλαγής, τρο�ο�οιείται και η �αρ. 2 του �ροαναφερόµενου άρθρου και, ειδικότερα, 
καταργείται η �ρόβλεψη ότι η µερίδα συµµετοχής του εταίρου δεν µ�ορεί να ορισθεί 
κατώτερη του �οσού των 30,00 Ευρώ ή �ολλα�λασίου του �οσού αυτού.  

3. Στο άρθρο 22 § 3 κ.ν. 2190/1920, η ο�οία �ροβλέ�ει τη δυνατότητα µιας ανώνυµης 
εταιρίας να �ροβλέ�ει στο καταστατικό της θέµατα, για τα ο�οία το ∆ιοικητικό της 
Συµβούλιο (∆Σ) µ�ορεί να αναθέτει τις εξουσίες εκ�ροσώ�ησης και διαχείρισης σε ένα ή 
�ερισσότερα �ρόσω�α (µέλη του ή µη), �ροστίθεται �ρόβλεψη ειδικά για τις ανώνυµες 
εταιρίες, µε κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά. Ειδικότερα, �ροβλέ�εται ότι 
για τις �ροαναφερόµενες εταιρίες δεν είναι δυνατή η ανάθεση, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο �ροηγούµενο εδάφιο, όταν �ρόκειται για λήψη α�όφασης, �ου αφορά 
την �ραγµατο�οίηση συναλλαγών της εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτήν �ρόσω�α, ό�ως 
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24. 

4. Στο άρθρο 22α § 3 κ.ν. 2190/1920, �ου ρυθµίζει την υ�οχρέωση των µελών του ∆Σ να 
α�οκαλύ�τουν έγκαιρα �ρος τα υ�όλοι�α µέλη του ∆Σ τα ίδια συµφέροντά τους, �ου 
ενδέχεται να ανακύψουν στις συναλλαγές της εταιρίας, �ου εµ�ί�τουν στα καθήκοντά 
τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της εταιρίας, 
�ροστίθεται η �ρόβλεψη ότι η ενηµέρωση, εκτός α�ό έγκαιρη, �ρέ�ει να είναι και 
ε�αρκής. Ε�ι�λέον, �ροστίθεται νέα �αράγραφος 3β στο άρθρο 22α κ.ν. 2190/1920, �ου 
�ροβλέ�ει ότι, σε �ερί�τωση �ου δηλωθεί σύγκρουση συµφερόντων, κατά τα 
�ροαναφερόµενα ή συντρέχει τέτοια �ερί�τωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΑΚ 66, 
�ου �ροβλέ�ει ότι το µέλος του ∆Σ δεν δικαιούται να ψηφίσει, εάν η α�όφαση αφορά 
δικαιο�ραξία ή την έγερση ή κατάργηση δίκης, µεταξύ του νοµικού �ροσώ�ου και του 
µέλους ή του συζύγου του ή εξ αίµατος συγγενούς του (έως και τον τρίτο βαθµό).  
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5. Στο τέλος της �αρ. 2 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, �ου �ροβλέ�ει την α�αγόρευση, 
χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) συµβάσεις της εταιρίας µε τα �ρόσω�α 
της �αρ. 5 του ίδιου �αρα�άνω άρθρου (µέλη του ∆Σ, �ρόσω�α �ου ασκούν έλεγχο ε�ί 
της εταιρίας κοκ.), �ροστίθεται νέο εδάφιο, �ου �ροβλέ�ει ότι στις εταιρίες µε κινητές 
αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, η �ροαναφερόµενη α�αγόρευση �αραµένει και 
ισχύει: α) για τα συνδεδεµένα µε αυτήν �ρόσω�α, ό�ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 και β) 
�ροκειµένου για �ράξεις �ου α�οτιµώνται σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού της, 
ακόµη και όταν αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της µε 
τρίτους.  

 
Παράλληλα, µε το ν. 4155/2013, �ου δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 120/29.05.2013 ΦΕΚ, ε�έρχονται 
σηµαντικές αλλαγές στο ν. 3419/2005 για το ΓΕΜΗ, αλλά και σε διατάξεις του ν. 4072/2012, �ου 
αφορούν την ΙΚΕ. Ειδικότερα: 
 

1. Στο άρθρο 2 ν. 3419/2005, �ου ρυθµίζει τις αρµοδιότητες του ΓΕΜΗ, �ροστίθεται και ο 
εταιρικός τύ�ος της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), για τον ο�οίο δεν 
γίνονταν µνεία στο νόµο, δεδοµένου ότι θεσ�ίσθηκε µε το ν. 4072/2012. Στο ίδιο 
�ροαναφερόµενο άρθρο �ροστίθεται η �ρόβλεψη ότι για τις εταιρίες, τα µέλη των 
ο�οίων υ�οχρεούνται να εγγραφούν σε κά�οιο Ε�ιµελητήριο, αρµόδια υ�ηρεσία ΓΕΜΗ 
ορίζεται η Υ�ηρεσία αυτού του Ε�ιµελητηρίου. 

2. Το άρθρο 8 ν. 3419/2005, �ου ρυθµίζει τις λοι�ές �ροϋ�οθέσεις καταχώρισης, 
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου, �ροκειµένου να �ροστεθούν ρυθµίσεις για τη χορήγηση 
αντιγράφων, α�οσ�ασµάτων και �ιστο�οιητικών. Ειδικότερα, �ροστίθεται η �ρόβλεψη 
ότι, �έραν της �ερί�τωσης της καταχώρισης και ο�οιασδή�οτε µεταβολής αυτής, 
καταβολή τέλους α�αιτείται και για τη χορήγηση αντιγράφων, α�οσ�ασµάτων των 
�ράξεων και στοιχείων �ου εµφανίζονται στη Μερίδα, καθώς και �ιστο�οιητικών. Η 
αίτηση για τη χορήγηση των �ροαναφερόµενων στοιχείων γίνεται κατό�ιν έγγραφης ή 
ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερόµενου στην υ�ηρεσία ΓΕΜΗ, ενώ τα στοιχεία αυτά 
µ�ορεί µε τον ίδιο τρό�ο να ζητήσει και τρίτος, �ου δικαιολογεί ειδικό έννοµο συµφέρον, 
στην �ερί�τωση �ου τα αιτούµενα αντίγραφα, α�οσ�άσµατα ή �ιστο�οιητικά δεν 
δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο Εµ�ορικής ∆ηµοσιότητας. Το ενιαίο ειδικό τέλος �ου 
καταβάλλεται στις �ροαναφερόµενες �ερι�τώσεις α�οτελεί έσοδο της ΚΕΕ, κατά �οσοστό 
50%, ενώ κατά το υ�όλοι�ο �οσοστό α�οτελεί έσοδο της οικείας υ�ηρεσίας ΓΕΜΗ. 

3. Το άρθρο 16 ν. 3419/2005, αναφορικά µε τη ∆ηµοσιότητα του Γενικού Εµ�ορικού 
Μητρώου, αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου. Το νέο άρθρο �ροβλέ�ει ότι η εµ�ορική 
δηµοσιότητα �ραγµατο�οιείται, κατ’ αρχήν, µε την καταχώριση στο ΓΕΜΗ και τη 
δηµοσίευση στο διαδικτυακό τό�ο του ΓΕΜΗ των �ράξεων και στοιχείων, για τα ο�οία 
ε�ιβάλλεται η υ�οχρέωση δηµοσιότητας, ωστόσο, ειδικά στην �ερί�τωση των ΑΕ, ΕΠΕ, 
των Ευρω�αϊκών Εταιριών (SE), των Ευρω�αϊκών Συνεταιριστικών Εταιριών και των 
υ�οκαταστηµάτων αλλοδα�ών εταιριών στην ηµεδα�ή, δεν θίγονται διατάξεις της 
ειδικής νοµοθεσίας, �ου �ροβλέ�ουν ε�ι�λέον διατυ�ώσεις δηµοσιότητας, οι ο�οίες 
�ρέ�ει να τηρούνται για την ολοκλήρωση της εµ�ορικής δηµοσιότητας. Ε�ι�λέον, το 
∆ελτίο Εµ�ορικής ∆ηµοσιότητας/Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ µετονοµάζεται σε ∆ελτίο 
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Εµ�ορικής ∆ηµοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών, ενώ �ροβλέ�ονται τα 
�ρόσω�α, �ου είναι υ�εύθυνα για την υ�οβολή στην αρµόδια υ�ηρεσία ΓΕΜΗ των 
�ράξεων και στοιχείων, για τα ο�οία α�αιτείται δηµοσιότητα. Ε�ι�λέον, ως �ρος τη 
δηµοσιότητα, εισάγονται ρυθµίσεις όµοιες µε αυτές, �ου �ροβλέ�ει ο κ.ν. 2190/1920 για 
τις ΑΕ. Ειδικότερα, �ροβλέ�εται ότι τα ενδιαφερόµενα �ρόσω�α δεν µ�ορούν να 
αντιτάξουν στους τρίτους τις �ράξεις και τα στοιχεία, για τα ο�οία δεν τηρήθηκαν οι 
διατυ�ώσεις δηµοσίευσης, εκτός εάν α�οδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν, ενώ, σε κάθε 
�ερί�τωση, �ράξεις και στοιχεία �ου έχουν δηµοσιευθεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους 
�ριν �εράσουν 15 ηµέρες α�ό τη δηµοσίευση, εφόσον οι τρίτοι α�οδεικνύουν ότι δεν 
ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. Ε�ι�λέον, εισάγεται ρύθµιση �ου �ροβλέ�ει ότι, σε 
�ερί�τωση ασυµφωνίας του κειµένου �ου δηµοσιεύθηκε, µε το �εριεχόµενο της �ράξης ή 
του στοιχείου �ου έχει καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ, τα ενδιαφερόµενα �ρόσω�α δεν 
µ�ορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το �εριεχόµενο του κειµένου �ου δηµοσιεύθηκε. 
Αντιθέτως, οι τρίτοι µ�ορούν να ε�ικαλεστούν το κείµενο �ου δηµοσιεύθηκε, εκτός αν 
α�οδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείµενο �ου καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ. Τέλος, οι 
τρίτοι µ�ορούν να ε�ικαλούνται �ράξεις ή στοιχεία, για τα ο�οία δεν έχουν ακόµη 
ολοκληρωθεί οι διατυ�ώσεις δηµοσιότητας, εκτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά 
τις �ράξεις ή τα στοιχεία αυτά ανίσχυρα.  

 
Με το άρθρο 11ν. 4155/2013 τρο�ο�οιούνται διάφορα άρθρα, �ου διέ�ουν τη λειτουργία της ΙΚΕ 
και, ειδικότερα: 
 

1. Τρο�ο�οιείται το άρθρο 43 �αρ. 3 ν. 4072/2012, �ου �ροέβλε�ε ότι η ΙΚΕ έχει εταιρικό 
κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) Ευρώ και �ροβλέ�εται �λέον, ό�ως και στην ΕΠΕ, ότι το 
κεφάλαιο καθορίζεται α�ό τους εταίρους, χωρίς �εριορισµό, ενώ µ�ορεί να είναι και 
µηδενικό. 

2. Ενόψει της �αρα�άνω τρο�ο�οίησης, καταργείται η �αρ. 5 του άρθρου 77 ν. 4072/2012, 
�ου �ροέβλε�ε ότι στην εταιρία �ρέ�ει να υ�άρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό µερίδιο, �ου 
να εκ�ροσω�εί κεφαλαιακή εισφορά, καθώς και η �αρ. 1 του άρθρου 91 ν. 4072/2012, �ου 
�ροέβλε�ε ότι, σε �ερί�τωση µείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, δεν ε�ιτρέ�εται να 
ε�έλθει µηδενισµός του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση αυτού. 

3. Στην �αρ. 2 του άρθρου 106 ν. 4072/2012, �ου �ροβλέ�ει τη διαδικασία µετατρο�ής ΙΚΕ 
σε άλλη εταιρική µορφή, ό�ως αυτό τρο�ο�οιείται α�ό το ν. 4155/2013, �ροστίθεται η 
�ρόβλεψη ότι, όταν η µετατρο�ή γίνεται �ρος άλλη κεφαλαιουχική εταιρία, α�αιτείται 
�ροηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και �αθητικού της µετατρε�όµενης ΙΚΕ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920, ενώ στην �ερί�τωση �ου το εταιρικό κεφάλαιο 
υ�ολεί�εται του ελάχιστου ορίου του κεφαλαίου, η διαφορά καλύ�τεται µε νέες εισφορές. 
Ε�ι�λέον, �ροβλέ�εται ότι η καταχώριση της µετατρο�ής στο ΓΕΜΗ γίνεται α�ό την 
Υ�ηρεσία ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3419/2005.  
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4. Η �αρ. 2 του άρθρου 107 ν. 4072/2012, �ου ρυθµίζει τη διαδικασία µετατρο�ής άλλης 
εταιρικής µορφής σε ΙΚΕ, αντικαθίσταται. Με τη νέα ρύθµιση, �ροβλέ�εται ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων για τη σύσταση ΙΚΕ, σε �ερί�τωση µετατρο�ής, ενώ 
�ροβλέ�εται ότι η καταχώριση της µετατρο�ής στο ΓΕΜΗ γίνεται α�ό την Υ�ηρεσία 
ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3419/2005.  

 
 
        
      

    Μαρία Βασταρούχα 
∆ικηγόρος, LL.M 

Συνεταίρος 
    NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία 

mv@nomos.gr 
2310 263665 

 
 
 
 
Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υ�οκρύ�τουν 
σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες  είναι γενικές και έχουν α�οκλειστικά ενηµερωτικό 
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό 
τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 

 
 
 

 
 
 


