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Κεφάλαιο Α’ – Γενικζσ διατάξεισ 

 

Άξζξν 1 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

1. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία είλαη εηαηξία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Με ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 38, γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο επζχλεηαη κφλν ε εηαηξία κε 

ηελ πεξηνπζία ηεο. 

 

2. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία είλαη εκπνξηθή, αθφκε θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ 

είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε. 

 

3. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία έρεη θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) επξψ. Οη 

εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηαηξία είηε κε θεθαιαηνπρηθέο είηε κε εμσθεθαιαηνπρηθέο 

είηε κε εγγπεηηθέο εηζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 έσο 38. 

 

4. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία κπνξεί λα είλαη κνλνπξφζσπε. 
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Άξζξν 2 

Δπσλπκία 

 

1. Ζ επσλπκία ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο ζρεκαηίδεηαη είηε απφ ην 

φλνκα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ, είηε απφ ην αληηθείκελν ηεο αζθνχκελεο 

επηρείξεζεο. Φαληαζηηθή επσλπκία είλαη επίζεο επηηξεπηή. 

 

2. ηελ επσλπκία ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε 

θάζε πεξίπησζε νινγξάθσο νη ιέμεηο «ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία» ή ε 

ζπληνκνγξαθία «Η.Κ.Δ.». 

 

3. Δλφζσ ε εηαηξία είλαη κνλνπξφζσπε, ζηελ επσλπκία ηεο αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο 

«Μνλνπξφζσπε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία» ή «Μνλνπξφζσπε Η.Κ.Δ.». Ζ 

έλδεημε απηή πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη κε θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ, κε κέξηκλα ηνπ 

κνλαδηθνχ εηαίξνπ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

4. Ζ επσλπκία ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα απνδίδεηαη νιφθιεξε κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο ή ζε μέλε γιψζζα. Αλ απνδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη νινγξάθσο ηηο ιέμεηο «Private Company» ή «P.C.», ελδερνκέλσο δε «Single 

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

 

 

Άξζξν 3 

Έδξα 

 

1. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην δήκν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο. 

 

2. Μεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζε άιιε ρψξα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ δελ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ρψξα απηή 

αλαγλσξίδεη ηε κεηαθνξά θαη ηε ζπλέρηζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Ο 

δηαρεηξηζηήο θαηαξηίδεη έθζεζε, ζηελ νπνία εμεγνχληαη νη ζπλέπεηεο ηεο κεηαθνξάο 

γηα ηνπο εηαίξνπο, ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ έθζεζε απηή 

θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ εηαίξσλ, ησλ δαλεηζηψλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απφθαζε πεξί κεηαθνξάο δελ ιακβάλεηαη, αλ δελ παξέιζνπλ 

δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε απηή. Ζ κεηαθνξά απνθαζίδεηαη νκφθσλα απφ ηνπο 

εηαίξνπο. Μεηαθνξά ηεο έδξαο ζε άιιε ρψξα ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

δελ επηηξέπεηαη, αλ εληφο ηεο παξαπάλσ δίκελεο πξνζεζκίαο ε αξκφδηα Τπεξεζία 

θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. αληηηαρζεί ζηε κεηαθνξά γηα ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο. 

 

3. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία δελ έρεη ππνρξέσζε λα έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο 

έδξα ζηελ Διιάδα. 

 

4. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία 

ή άιιεο κνξθέο δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ζε άιινπο ηφπνπο ηεο Διιάδαο ή ηεο 

αιινδαπήο. 
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Άξζξν 4 

Γηάξθεηα 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αλ δελ νξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο 

δηάξθεηαο ζην θαηαζηαηηθφ, ε εηαηξία δηαξθεί δψδεθα (12) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο. 

H δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 4. 

 

 

Άξζξν 5 

Δηαηξηθή δηαθάλεηα 

 

1. ε θάζε έληππν ηεο εηαηξίαο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη ε επσλπκία ηεο, 

ην εηαηξηθφ θεθάιαην, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ θαηά ην άξζξν 

38, ν αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ. ηεο εηαηξίαο, ε έδξα ηεο θαη ε αθξηβήο ηεο δηεχζπλζε θαη, 

ελδερνκέλσο, ην γεγνλφο φηη ε εηαηξία βξίζθεηαη ππφ εθθαζάξηζε. Αλαθέξεηαη επίζεο 

ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 

2. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία νθείιεη εληφο κελφο απφ ηε ζχζηαζή ηεο λα 

απνθηήζεη εηαηξηθή ηζηνζειίδα, φπνπ πξέπεη λα αλαξηψληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε 

ηνπ δηαρεηξηζηή νη πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη φζεο 

άιιεο αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. ην Γ.Δ.ΜΖ. θαηαρσξίδεηαη θαη ε 

ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. 

 

 

Άξζξν 6 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 

1. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ θαηά ηνλ παξφληα λφκν ππάγνληαη ζε δηθαζηήξην, 

απνθιεηζηηθά αξκφδην είλαη ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, πνπ 

θξίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη θάηη άιιν. 

 

2. Με ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

θαζψο θαη θάζε άιιε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ εηαίξσλ 

ή κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εηαηξίαο, ζε δηαηηεζία. Ρήηξα δηαηηεζίαο εηζαγφκελε κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηζρχεη κφλν αλ απνθαζίζηεθε νκφθσλα. 

 

3. Με ην θαηαζηαηηθφ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο 

θαη θάζε άιιε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη κεηαμχ εηαίξσλ ή κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

εηαηξίαο, ζε δηακεζνιάβεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3898/2010. Ζ ζρεηηθή 

θαηαζηαηηθή ξήηξα πξέπεη λα νξίδεη ην πξφζσπν ηνπ δηακεζνιαβεηή ή ην πξφζσπν, 

πιελ ησλ εηαίξσλ θαη ηεο εηαηξίαο, πνπ εθάζηνηε ζα ηνλ νξίδεη. Σν θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ε δηακεζνιάβεζε είλαη ππνρξεσηηθή πξηλ αρζεί ε ππφζεζε 

ζην δηθαζηήξην ή γίλεη πξνζθπγή ζε δηαηηεζία. 
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Κεφάλαιο Β’ - Κδρυςη τησ εταιρίασ 

 

 

Άξζξν 7 

Η ηδξπηηθή πξάμε 

 

1. Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία ζπζηήλεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, 

θπζηθά ή λνκηθά (ηδξπηέο). 

 

2. Ζ πξάμε ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαηαξηίδεηαη κε έγγξαθν, πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη 

ην θαηαζηαηηθφ. Σν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα είλαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ, αλ ην 

επηβάιιεη εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή εηζθέξνληαη ζηελ εηαηξία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα 

ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ν ηχπνο απηφο. 

 

3. Σν θαηαζηαηηθφ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθά έγγξαθα, 

κπνξεί λα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

 

Άξζξν 8 

Πεξηερόκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

 

1. Ζ πξάμε ζχζηαζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα πεξηέρνπλ: (α) ηα 

ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εηαίξσλ· (β) ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία· (γ) ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο· (δ) ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο· (ε) ηελ ηδηφηεηα ηεο 

εηαηξίαο σο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο· (ζη) ηηο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαηά 

θαηεγνξία εηζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα έσο θαη 38, θαζψο θαη ην θεθάιαην ηεο 

εηαηξίαο· (δ) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ· (ε) ηνλ αξρηθφ αξηζκφ ησλ 

κεξηδίσλ ηνπ θάζε εηαίξνπ θαη ην είδνο ηεο εηζθνξάο πνπ ηα κεξίδηα απηά 

εθπξνζσπνχλ· θαη (ζ) ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο. 

 

2. Δηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο ησλ εηαίξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θαηαζηαηηθφ είλαη 

ηζρπξέο, αλ δελ πξνζθξνχνπλ ζηνλ παξφληα λφκν. 

 

 

 

Άξζξν 9 

Γηαδηθαζία ζύζηαζεο 

 

Γηα ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5α 

ηνπ λ. 3853/2010 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη 

αλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο ή ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ θάπνηνλ αξκφδην θνξέα 

πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο επηδίσμεο ηνπ ζθνπνχ ηεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε άδεηα ή ε έγθξηζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί αθνχ ζπζηαζεί ε εηαηξία, 

αιιά πξηλ αξρίζεη ηηο εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο ν λφκνο απαηηεί άδεηα ή έγθξηζε. 
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Άξζξν 10 

Γεκνζηόηεηα Γ.Δ.ΜΗ. 

 

1. Ζ ζχζηαζε ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο γίλεηαη κε εγγξαθή ηεο εηαηξίαο 

ζην Γ.Δ.ΜΖ. Καηά ηελ εγγξαθή ε αξκφδηα ππεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 4 λ. 3419/2005. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

αθνξά ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αθχξσζε ηεο εηαηξίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11. 

 

2. ην Γ.Δ.ΜΖ. ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

3419/2005 θαη φζα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην λφκν απηφ θαζψο θαη ζηνλ παξφληα 

λφκν. 

 

3. Ωο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εγγξαθήο ηεο εηαηξίαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηεο 

θαηαρψξηζεο ζ’ απηά ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 

3419/2005. 

 

4. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηεο εηαηξίαο θαη νη άιιεο θαηαρσξίζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αλ ην θαηαζηαηηθφ έρεη ζπληαρζεί ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3419/2005. 

 

 

Άξζξν 11 

Κήξπμε αθπξόηεηαο ηεο εηαηξίαο 

 

1. Ζ εηαηξία πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Γ.Δ.ΜΖ. θεξχζζεηαη άθπξε κε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ κφλν αλ: (α) ζπζηήζεθε ρσξίο έγγξαθν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 2· (β) ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο δελ αλαθέξεηαη ε επσλπκία, ν 

ζθνπφο ή ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο· (γ) ν ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη 

παξάλνκνο ή αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε ή (δ) ν κνλαδηθφο ηδξπηήο ή φινη νη ηδξπηέο 

δελ είραλ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξίαο. 

 

2. Ζ αίηεζε γηα αθχξσζε ηεο εηαηξίαο ππνβάιιεηαη απφ θάζε πξφζσπν πνπ έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο έηνπο απφ ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξίαο ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαη 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ εηαηξία. ηελ πεξίπησζε (γ) ε άζθεζε ηεο αγσγήο 

δελ ππφθεηηαη ζε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

 

3. Σν δηθαζηήξην πνπ πξνβαίλεη ζηελ αθχξσζε ζέηεη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηελ εηαηξία 

ππφ εθθαζάξηζε θαη δηνξίδεη ηνλ εθθαζαξηζηή. 

 

4. Οη ιφγνη θήξπμεο αθπξφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 

ζεξαπεχνληαη εάλ, κέρξη ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, ην θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεζεί, 

ψζηε λα κελ πθίζηαηαη πιένλ ν ιφγνο αθπξφηεηαο. Σν δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη 

αίηεζε γηα θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο κπνξεί λα ρνξεγήζεη ζηελ εηαηξία εχινγε 

πξνζεζκία, φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, κε ζθνπφ λα ιεθζεί ε απφθαζε ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη λα θαηαρσξηζζεί ην ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ 

ζην Γ.Δ.ΜΖ. Γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα. 
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5. Ζ δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο εηαηξίαο αληηηάζζεηαη 

ζηνπο ηξίηνπο απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Σξηηαλαθνπή κπνξεί λα αζθεζεί 

κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ θαηαρψξηζε απηή. Ζ θήξπμε ηεο 

αθπξφηεηαο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ή ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

εηαηξίαο. 

 

 

Άξζξν 12 

Δπζύλε ηδξπηώλ 

 

Οη ηδξπηέο πνπ ζπλαιιάρζεθαλ κε ηξίηνπο ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο πξηλ απφ ηε 

ζχζηαζή ηεο επζχλνληαη απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξν. Δπζχλεηαη φκσο κφλε ε 

εηαηξία γηα ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ αλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ 

ηε ζχζηαζή ηεο αλέιαβε ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. 

 

 

 

Κεφάλαιο Γ’ - Διαχείριςη και εκπροςώπηςη τησ εταιρίασ 

 

 

Άξζξν 13 

Έλαο ή πεξηζζόηεξνη δηαρεηξηζηέο 

 

Σελ εηαηξία δηαρεηξίδεηαη θαη εθπξνζσπεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο. Όπνπ 

ζηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη ιφγνο γηα «δηαρεηξηζηή», λννχληαη θαη νη ηπρφλ 

πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο. 

 

 

Άξζξν 14 

Νόκηκε δηαρείξηζε 

 

1. Αλ δελ νξίζζεθε δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ, νη πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ εηαίξν ή απφ θνηλνχ απφ ηνπο 

εηαίξνπο εθείλνπο, πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ, ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ ινηπψλ (λφκηκε δηαρείξηζε). 

 

2. Απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαιήο πίζηεσο δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί φηη ν δηελεξγήζαο 

πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο εηαίξνο δελ είρε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Οη εηαίξνη πνπ δηελήξγεζαλ πξάμεηο δηαρείξηζεο ή 

εθπξνζψπεζεο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, επζχλνληαη 

εηο νιφθιεξνλ απέλαληη ζηελ εηαηξία γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε απφ ηηο πξάμεηο 

απηέο. Σελ αγσγή γηα απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο κπνξεί λα αζθήζεη θαη θάζε εηαίξνο 

ή δαλεηζηήο ηεο εηαηξίαο. 

 

3. Δπείγνπζεο πξάμεηο δηαρείξηζεο, απφ ηελ παξάιεηςε ησλ νπνίσλ απεηιείηαη 

ζνβαξή δεκία ηεο εηαηξίαο, κπνξεί λα δηελεξγεί θάζε εηαίξνο ρσξηζηά. 
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Άξζξν 15 

Καηαζηαηηθή δηαρείξηζε 

 

Σν αξρηθφ ή ην θαηά ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο. Ζ δηαρείξηζε 

κπνξεί λα γίλεηαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

δηαρεηξηζηέο, εηαίξνπο ή κε. Αλ δελ νξίδεηαη θάηη άιιν, ν δηαρεηξηζηήο νξίδεηαη κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ γηα αφξηζην ρξφλν, ε απφθαζε δε απηή ιακβάλεηαη κε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. ε πεξίπησζε 

πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ ε δηαρείξηζε θαη ε εθπξνζψπεζε δηελεξγνχληαη 

ζπιινγηθά, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη θάηη άιιν. 

 

 

Άξζξν 16 

Πνηνο δηνξίδεηαη δηαρεηξηζηήο 

 

Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα είλαη κφλν θπζηθφ πξφζσπν. ε πεξίπησζε λφκηκεο 

δηαρείξηζεο, ν εηαίξνο-λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα νξίζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπζηθφ 

πξφζσπν, πνπ ζα είλαη δηαρεηξηζηήο. Σν λνκηθφ πξφζσπν είλαη εηο νιφθιεξν 

ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε. 

 

 

Άξζξν 17 

Αλάθιεζε δηαρεηξηζηή κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ 

 

Ο δηαρεηξηζηήο αλαθαιείηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη θάπνηα 

άιιε πιεηνςεθία. Μεηά ηελ αλάθιεζε εθαξκφδεηαη ην άξζξν 20. 

 

 

Άξζξν 18 

Γηνξηζκόο θαη αλάθιεζε δηαρεηξηζηή από εηαίξν 

 

1. ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη 

φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ δηνξίδνληαη θαη αλαθαινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλν 

εηαίξν ή εηαίξνπο κε θνηλή δήισζή ηνπο. Ζ αλάθιεζε ηέηνηνπ δηαρεηξηζηή πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ δηνξηζκφ λένπ. Δλφζσ ν έρσλ ην δηθαίσκα δελ πξνβαίλεη ζε 

δηνξηζκφ δηαρεηξηζηή ή δελ αληηθαζηζηά ην δηαρεηξηζηή πνπ αλαθάιεζε, ε δηαρείξηζε 

δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο δηαρεηξηζηέο. 

 

2. Παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ είλαη επηηξεπηή κφλν κε νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 

 

 

Άξζξν 19 

Αλάθιεζε δηαρεηξηζηή από ην δηθαζηήξην 

 

1. Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα αλαθαιέζεη ην δηαρεηξηζηή 

κεηά απφ αίηεζε εηαίξσλ πνπ θαηέρνπλ ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Ωο ζπνπδαίνο ιφγνο ζεσξείηαη ηδίσο ε βαξηά παξάβαζε 
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θαζεθφλησλ ή ε αληθαλφηεηα πξνο ηαθηηθή δηαρείξηζε. πκθσλία γηα κε αλάθιεζε 

απφ ην δηθαζηήξην γηα ζπνπδαίν ιφγν είλαη άθπξε. 

 

2. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο δηαρεηξηζηή ηε δηαρείξηζε αζθνχλ νη ηπρφλ ινηπνί 

δηαρεηξηζηέο, ν εηαίξνο φκσο ή νη εηαίξνη πνπ είραλ δηνξίζεη ηνλ αλαθιεζέληα 

δηαρεηξηζηή κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ άιιν πξφζσπν σο δηαρεηξηζηή. Αλ δελ ππάξρνπλ 

άιινη δηαρεηξηζηέο θαη ελφζσ νη εηαίξνη δελ πξνβαίλνπλ ζε δηνξηζκφ λένπ 

δηαρεηξηζηή, ηζρχεη ε λφκηκε δηαρείξηζε. 

 

 

Άξζξν 20 

Έιιεηςε δηαρεηξηζηή 

 

ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή θαηά ην άξζξν 17, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, ή έθπησζεο γηα άιιν ιφγν ηνχηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ην δηνξηζκφ δηαρεηξηζηή απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ηπρφλ πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ πνπ απνκέλνπλ, ηε ζπλέρηζε 

ηεο δηαρείξηζεο απφ ηνπο ινηπνχο δηαρεηξηζηέο ρσξίο αληηθαηάζηαζε ή ηελ εθινγή 

δηαρεηξηζηή κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Κάζε εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 

ζπγθαιέζεη ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ γηα εθινγή λένπ δηαρεηξηζηή. Δάλ ην 

θαηαζηαηηθφ δελ πεξηέρεη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ή δελ απνκέλεη δηαρεηξηζηήο, ηζρχεη ε 

λφκηκε δηαρείξηζε. 

 

 

Άξζξν 21 

Γεκνζηόηεηα 

 

1. Ο δηνξηζκφο, ε αλάθιεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαρεηξηζηή ππφθεηληαη ζε 

δεκνζηφηεηα ζην Γ.Δ.ΜΖ., ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3419/2005. 

 

2. Διάηησκα σο πξνο ην δηνξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή δελ αληηηάζζεηαη ζηνπο 

θαιφπηζηνπο ηξίηνπο, εθφζνλ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο κε ην δηνξηζκφ ηνπ δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

 

Άξζξν 22 

Δμνπζίεο δηαρεηξηζηή 

 

1. Ο δηαρεηξηζηήο εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία θαη ελεξγεί ζην φλνκά ηεο θάζε πξάμε πνπ 

αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη 

επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. 

 

2. Πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή, αθφκε θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, 

δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ ε εηαηξία απνδείμεη φηη ν 

ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή φθεηιε λα ηε γλσξίδεη. Γελ 

ζπληζηά απφδεημε κφλε ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην 

θαηαζηαηηθφ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Πεξηνξηζκνί ηεο εμνπζίαο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

εηαηξίαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ απφθαζε ησλ εηαίξσλ, δελ 

αληηηάζζνληαη ζηνπο ηξίηνπο, αθφκε θαη αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο. 
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Άξζξν 23 

Υπνρξέσζε πίζηεσο 

 

1. Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ππνρξέσζε πίζηεσο απέλαληη ζηελ εηαηξία. Οθείιεη ηδίσο (α) 

λα κελ επηδηψθεη ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο· (β) 

λα απνθαιχπηεη έγθαηξα ζηνπο εηαίξνπο ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπ, πνπ ελδέρεηαη λα 

αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηά ηεο εηαηξίαο ή 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ 

λφκνπ 2190/1920, πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο· (γ) λα κε 

δηελεξγεί πξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ή ηξίησλ, πνπ αλάγνληαη ζην ζθνπφ ηεο 

εηαηξίαο ή λα είλαη εηαίξνο πξνζσπηθήο εηαηξίαο, ε.π.ε. ή ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο 

εηαηξίαο, πνπ επηδηψθεη ηνλ ίδην ζθνπφ, εθηφο αλ νη εηαίξνη απνθαζίζνπλ φηη 

επηηξέπνληαη ηέηνηεο πξάμεηο· (δ) λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο. 

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα εμεηδηθεχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο 

θαη λα επηβάιιεη ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, νιηθά ή κεξηθά, ζε κεξηθνχο ή θαη φινπο 

ηνπο εηαίξνπο. 

 

3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1, 

ε εηαηξία δηθαηνχηαη αληί απνδεκίσζεο λα απαηηήζεη, πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξάμεηο 

πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ελδερνκέλσο ηνπ εηαίξνπ, λα 

ζεσξεζεί φηη νη πξάμεηο απηέο δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο, 

πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, λα δνζεί ζηελ εηαηξία 

ε ακνηβή γηα ηε κεζνιάβεζε ή λα εθρσξεζεί ζ’ απηήλ ε ζρεηηθή απαίηεζε. Οη 

απαηηήζεηο απηέο παξαγξάθνληαη κεηά απφ έμε κήλεο απφ ηφηε πνπ νη παξαπάλσ 

πξάμεηο αλαθνηλψζεθαλ ζηνπο εηαίξνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ ηξηεηία. 

 

 

Άξζξν 24 

Τήξεζε βηβιίσλ 

 

1. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ηεξεί ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηα εμήο 

βηβιία: (α) «βηβιίν εηαίξσλ», ζην νπνίν ζα θαηαρσξίδεη ηα νλφκαηα ησλ εηαίξσλ, ηε 

δηεχζπλζή ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη θάζε εηαίξνο, ην είδνο ηεο 

εηζθνξάο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα κεξίδηα, ηε ρξνλνινγία θηήζεσο θαη κεηαβίβαζεο ή 

επηβάξπλζεο ηνχησλ θαη ηα ηπρφλ εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ην θαηαζηαηηθφ 

ζηνπο εηαίξνπο· θαη (β) «εληαίν βηβιίν πξαθηηθψλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ θαη 

απνθάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο», ζην κέηξν πνπ νη ηειεπηαίεο ιακβάλνληαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο θαη δελ αθνξνχλ ζέκαηα ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ή 

ζπληζηνχλ πξάμεηο θαηαρσξηζηέεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

2. Ο επηθαινχκελνο ηα βηβιία θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη νη απνθάζεηο ησλ 

εηαίξσλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή έιαβαλ ρψξα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη 

ζην βηβιίν. 
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Άξζξν 25 

Δπζύλε δηαρεηξηζηή 

 

1. Ο δηαρεηξηζηήο επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξίαο γηα παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ, θαζψο θαη γηα θάζε 

δηαρεηξηζηηθφ πηαίζκα. Ζ επζχλε απηή δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζχλλνκε απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή πνπ αθνξνχλ 

εχινγε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, ε νπνία ειήθζε κε θαιή πίζηε, κε βάζε επαξθείο 

πιεξνθνξίεο θαη απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Αλ 

πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο ελήξγεζαλ απφ θνηλνχ, επζχλνληαη εηο νιφθιεξν. 

 

2. Σπρφλ απαιιαγή ηνπ δηαρεηξηζηή κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ κεηά ηελ έγθξηζε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνξά κφλν ηα δηαρεηξηζηηθά πηαίζκαηα, εθηφο 

αλ ε απαιιαγή απνθαζίδεηαη νκφθσλα απφ ηνπο εηαίξνπο. 

 

3. H αμίσζε ηεο εηαηξίαο παξαγξάθεηαη κεηά ηξηεηία απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο. 

 

4. Σελ αγσγή γηα απνδεκίσζε αζθεί νπνηνζδήπνηε εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ηεο 

εηαηξίαο. Με απφθαζε ησλ εηαίξσλ κπνξεί λα νξηζζεί εηδηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. 

 

 

Κεφάλαιο Δ’ - Αποφάςεισ των εταίρων – Θ ςυνζλευςη των εταίρων 

 

 

Άξζξν 26 

Απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ 

 

Οη εηαίξνη απνθαζίδνπλ γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Οη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ 

κπνξνχλ λα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

 

Άξζξν 27 

Απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα εηαίξσλ 

 

1. Οη εηαίξνη είλαη κφλνη αξκφδηνη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο: (α) γηα θάζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ή ηεο κείσζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ, εθηφο αλ ν παξψλ λφκνο ή ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη φηη ζπγθεθξηκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο ή πξάμεηο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ 

κφλν ην δηαρεηξηζηή· (β) γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18· (γ) γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηε δηαλνκή θεξδψλ, ηνλ ηπρφλ δηνξηζκφ ειεγθηή θαη ηελ απαιιαγή ηνπ 

δηαρεηξηζηή· (δ) γηα ηελ εθπνίεζε, εηζθνξά ζε ζπγαηξηθή ή επηβάξπλζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο· (ε) γηα ηελ έγεξζε αγσγήο ελαληίνλ 

ηνπ δηαρεηξηζηή γηα απνδεκίσζε ή γηα ηελ απνβνιή εηαίξνπ· (ζη) γηα ηε ιχζε ηεο 

εηαηξίαο ή ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηεο· (δ) γηα ηε κεηαηξνπή, ηε ζπγρψλεπζε θαη 

ηε δηάζπαζε ηεο εηαηξίαο. 
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2. Αλάζεζε ζην δηαρεηξηζηή εμνπζίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1 ζη. (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε πξνβιεπφκελε ζην αξρηθφ 

θαηαζηαηηθφ, απνθαζίδεηαη κε νκνθσλία ησλ εηαίξσλ. Ζ εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζην 

δηαρεηξηζηή λα ηξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηε ηξηεηία. 

 

 

Άξζξν 28 

Σπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 32, νη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ ιακβάλνληαη ζε 

ζπλέιεπζε. 

 

2. Ζ ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο θαη εληφο ηεζζάξσλ (4) 

κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο κε αληηθείκελν ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηαθηηθή ζπλέιεπζε). χγθιεζε ηεο ηαθηηθήο ζπλέιεπζεο 

δελ απαηηείηαη θαη ε έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη δνζείζα, αλ 

εηαίξνο δελ δεηήζεη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε ζπλέιεπζε εληφο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 63. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη νη εηαίξνη απάιιαμαλ νκνθψλσο ην δηαρεηξηζηή απφ 

θάζε επζχλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 2. 

 

 

Άξζξν 29 

Σύγθιεζε 

 

1. Ζ ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο γίλεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο πξν νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Ζ 

εκέξα ηεο ζχγθιεζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλέιεπζεο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ 

πξνζεζκία απηή. Απαηηείηαη πξνζσπηθή πξφζθιεζε ησλ εηαίξσλ κε θάζε θαηάιιειν 

κέζν, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

 

2. Δηαίξνη πνπ έρνπλ ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηαρεηξηζηή ηε ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο 

πξνζδηνξίδνληαο ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ ν δηαρεηξηζηήο εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ δελ ζπγθαιέζεη ηε ζπλέιεπζε, νη αηηνχληεο εηαίξνη πξνβαίλνπλ νη ίδηνη 

ζηε ζχγθιεζε κε ηελ πξνηαζείζα εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

3. Ζ πξφζθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα πεξηέρεη κε αθξίβεηα ηνλ ηφπν θαη ην 

ρξφλν, φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε ζπλέιεπζε, ηηο ηπρφλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

4. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ε ζπλέιεπζε κπνξεί λα 

ζπλεδξηάζεη εγθχξσο, αλ φινη νη εηαίξνη είλαη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη 

ζπλαηλνχλ (θαζνιηθή ζπλέιεπζε). 
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Άξζξν 30 

Τόπνο ζπλέιεπζεο 

 

1. Ζ ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη νπνπδήπνηε αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ζην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. Αλ δελ αλαθέξεηαη ν ηφπνο απηφο, ε ζπλέιεπζε κπνξεί λα 

ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ή θαη νπνπδήπνηε αιινχ, αλ ζπλαηλνχλ φινη νη 

εηαίξνη. 

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ιακβάλεη ρψξα 

κε ηειεδηάζθεςε. Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα αμηψζεη λα ιάβεη ρψξα ε ζπλέιεπζε κε 

ηειεδηάζθεςε, σο πξνο απηφλ, αλ θαηνηθεί ζε άιιε ρψξα απφ εθείλε φπνπ ιακβάλεη 

ρψξα ε ζπλέιεπζε ή αλ ππάξρεη άιινο ζπνπδαίνο ιφγνο, ηδίσο αζζέλεηα ή αλαπεξία. 

 

 

Άξζξν 31 

Σπκκεηνρή ζηε ζπλέιεπζε – Γηεμαγσγή ηεο ζπλέιεπζεο 

 

1. ηε ζπλέιεπζε κεηέρνπλ φινη νη εηαίξνη, απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν. Έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ ην ιφγν θαη λα ςεθίζνπλ. 

 

2. Κάζε εηαηξηθφ κεξίδην παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα 

ζέηεη κέγηζην φξην αξηζκνχ ςήθσλ πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε εηαίξνο. ηελ πεξίπησζε 

απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο ζεσξείηαη φηη ηα επηπιένλ κεξίδηα ηνπ 

εηαίξνπ δελ ππάξρνπλ. 

 

3. Σν δηθαίσκα ςήθνπ δελ κπνξεί λα αζθεζεί απφ εηαίξν, δηαρεηξηζηή ή κε, αλ 

πξφθεηηαη λα απνθαζηζζεί ε άζθεζε αγσγήο ελαληίνλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 23, λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ έλαληη ηεο εηαηξίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 25, ή λα απνθαζηζζεί ν απνθιεηζκφο ηνπ 

απφ ηελ εηαηξία θαη’ άξζξν 55. 

 

4. Ζ ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 

 

5. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 27, πεξηπηψζεηο α’, ζη’ θαη δ’, αλ δελ πξνβιέπεη θάηη 

άιιν ην θαηαζηαηηθφ, ε ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 

 

6. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απμήζεη ην πνζνζηφ ιήςεο φισλ ή νξηζκέλσλ 

απνθάζεσλ ή θαη λα νξίζεη φηη νξηζκέλεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη νκφθσλα. Οη 

απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο δεζκεχνπλ ηνπο απφληεο ή ηνπο δηαθσλνχληεο εηαίξνπο. 

 

7. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη νξηζκέλεο ή θαη φιεο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 

 

8. Οη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ θαηαρσξίδνληαη ζην θαηά ην άξζξν 24 βηβιίν 

πξαθηηθψλ. 
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Άξζξν 32 

Απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ ρσξίο ζπλέιεπζε 

 

Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, νη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ, αλ 

είλαη νκφθσλεο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εγγξάθσο ρσξίο ζπλέιεπζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη αλ φινη νη εηαίξνη ή νη αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκθσλνχλ λα απνηππσζεί 

πιεηνςεθηθή απφθαζή ηνπο ζε έγγξαθν, ρσξίο ζπλέιεπζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο κε έλδεημε ησλ ηπρφλ κεηνςεθνχλησλ. Οη 

ππνγξαθέο ησλ εηαίξσλ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε αληαιιαγή κελπκάησλ κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή άιια ειεθηξνληθά κέζα, αλ ηνχην πξνβιέπεηαη 

ζην θαηαζηαηηθφ. Σα παξαπάλσ πξαθηηθά θαηαρσξίδνληαη ζην θαηά ην άξζξν 24 

βηβιίν πξαθηηθψλ. 

 

 

Άξζξν 33 

Διαηησκαηηθέο απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ 

 

1. Απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ ιήθζεθε κε ηξφπν πνπ δελ είλαη 

ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ή θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο 

πιεηνςεθίαο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα αθπξψλεηαη απφ 

ην δηθαζηήξην. Ζ αθχξσζε κπνξεί λα δεηεζεί απφ ην δηαρεηξηζηή, θαζψο θαη θάζε 

εηαίξν πνπ δελ παξέζηε ζηε ζπλέιεπζε ή αληηηάρζεθε ζηελ απφθαζε, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο. Ο αηηψλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην 

δηθαζηήξην ην δηνξηζκφ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. 

Ζ ηειεζίδηθε αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηζρχεη έλαληη πάλησλ. Αλ ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο θαηαρσξίζζεθε ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαηαρσξίδεηαη θαη ε 

δηθαζηηθή απφθαζε πνπ ηελ αθπξψλεη. 

 

2. Απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ είλαη αληίζεηε ζην λφκν ή 

ην θαηαζηαηηθφ είλαη άθπξε. Ζ αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ θάζε πξφζσπν 

πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο πξνζεζκίαο έμε (6) κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. ε πεξίπησζε πνπ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ν ζθνπφο ηεο 

εηαηξίαο θαζίζηαηαη παξάλνκνο ή αληηθείκελνο ζηε δεκφζηα ηάμε, θαζψο θαη φηαλ 

απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη δηαξθήο παξάβαζε δηαηάμεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, ε 

πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο δελ ππφθεηηαη ζε πξνζεζκία. 

 

3. Απνθάζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζε έγγξαθν ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 32 ή πνπ είλαη αληίζεηεο ζην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ είλαη άθπξεο. 

Δθαξκφδνληαη ηα εδάθηα β’ θαη γ’ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

 

Κεφάλαιο Ε’ - Ειςφορζσ των εταίρων και εταιρικά μερίδια 

 

Άξζξν 34 

Δηαηξηθά κεξίδηα 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Σα εηαηξηθά κεξίδηα δελ κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ 
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κε κεηνρέο. Ζ εηαηξία κπνξεί λα ρνξεγήζεη έγγξαθν γηα ηα εηαηξηθά κεξίδηα, πνπ δελ 

έρεη ραξαθηήξα αμηνγξάθνπ. 

 

 

Άξζξν 35 

Δίδε εηζθνξώλ 

 

1. Σα εηαηξηθά κεξίδηα παξηζηνχλ εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ. 

 

2. Οη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ είλαη ηξηψλ εηδψλ: θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο θαη 

εγγπεηηθέο. Κάζε εηαηξηθφ κεξίδην εθπξνζσπεί έλα κφλν είδνο εηζθνξάο. Ο εηαίξνο 

κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα κεξίδηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξα είδε 

εηζθνξψλ. 

 

3. Ο αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ηνπ θάζε εηαίξνπ είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγνο πξνο ηελ 

αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ. 

 

 

Άξζξν 36 

Κεθαιαηαθέο εηζθνξέο 

 

1. Οη «θεθαιαηαθέο εηζθνξέο» απνηεινχλ εηζθνξέο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. 

 

2. Κεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζε είδνο επηηξέπνληαη κφλν αλ ην εηζθεξφκελν απνηειεί 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, πνπ κπνξεί λα ηχρεη ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ αμία ησλ εηζθνξψλ απηψλ δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ ην αλαγξαθφκελν ζην θαηαζηαηηθφ θεθάιαην. ε 

πεξίπησζε εηζθνξψλ ζε είδνο είηε θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο είηε ζε αχμεζε 

θεθαιαίνπ, ε απνηίκεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 9α ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

Σα άξζξα απηά δελ απαηηείηαη λα εθαξκνζζνχλ, αλ ε αμία ηεο εηζθνξάο δελ έρεη, 

θαηά δήισζε ησλ εηαίξσλ, αμία πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ. 

 

3. ηελ εηαηξία πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα εηαηξηθφ κεξίδην πνπ λα 

εθπξνζσπεί θεθαιαηαθή εηζθνξά. 

 

4. Αχμεζε ή κείσζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ εθπξνζσπνχλ θεθαιαηαθέο 

εηζθνξέο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε αχμεζε ή κείσζε θεθαιαίνπ. 

 

5. Σν θεθάιαην πξέπεη λα θαηαβιεζεί νινζρεξψο θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ή 

θαηά ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο νθείιεη εληφο κελφο 

απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο λα βεβαηψζεη ηελ νινζρεξή θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, 

κε απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

 

Άξζξν 37 

Δμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο 

 

1. Οη «εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο» ζπλίζηαληαη ζε παξνρέο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν θεθαιαηαθήο εηζθνξάο, φπσο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
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απφ αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη παξνρέο 

απηέο θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

2. Ζ αμία ησλ εηζθνξψλ απηψλ αλαιακβαλφκελσλ είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο 

είηε θαη κεηαγελέζηεξα θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Καζέλαο πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ηδίσο δαλεηζηήο ησλ εηαίξσλ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο αμίαο εμσθεθαιαηαθήο εηζθνξάο, εάλ ζεσξεί ηελ αμία ζηελ νπνία ε 

εηζθνξά απηή απνηηκήζεθε ππεξβνιηθή, κε βάζε ηε θχζε, ηε δηάξθεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεογηα ηελ εηαηξία. Αλ ην δηθαζηήξην νξίζεη άιιε αμία ηεο εηζθνξάο, 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηαπηφρξνλα ηνλ λέν αξηζκφ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπ εηαίξνπ, 

θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ ηεο εηαηξίαο, ηνπο νπνίνπο ν 

δηαρεηξηζηήο θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ κφιηο ε απφθαζε ηειεζηδηθήζεη. 

Σπρφλ απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κε ζπκκεηνρή ηνπ εηαίξνπ απηνχ 

δελ ζίγνληαη. 

 

3. ηηο πεξηπηψζεηο αθχξσζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο 

(άξζξν 39), κείσζεο θεθαιαίνπ (άξζξν 53), αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ (άξζξν 50) θαη εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ (άξζξα 54 θαη 55), ν εηαίξνο 

πνπ δελ έρεη θαηαβάιεη πιήξσο ηελ εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά ηνπ ζα ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηελ εηαηξία, γηα ην κέξνο ησλ παξνρψλ πνπ δελ θαηέβαιε, εθηφο αλ δελ 

ηνλ βαξχλεη ππαηηηφηεηα. 

 

 

Άξζξν 38 

Δγγπεηηθέο εηζθνξέο 

 

1. «Δγγπεηηθέο εηζθνξέο» είλαη εηζθνξέο ζπληζηάκελεο ζηελ αλάιεςε επζχλεο έλαληη 

ηξίησλ γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο κέρξη νξηζκέλνπ πνζνχ νξηδφκελνπ ζην θαηαζηαηηθφ. 

Ο εηαίξνο πνπ παξέρεη εγγπεηηθή εηζθνξά ζεσξείηαη φηη δειψλεη ππεχζπλα φηη είλαη 

ζε ζέζε, θαη φηη ζα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε θαηά πάληα 

ρξφλν, λα πξνβεί ζηηο θαηαβνιέο ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο 

εηζθνξάο ηνπ. 

 

2. Ζ αμία ησλ εηζθνξψλ απηψλ θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ζε θακία πεξίπησζε 

φκσο ε αμία απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ 

πνζνχ ηεο επζχλεο. 

 

3. Ζ επζχλε ηνπ εηαίξνπ θαιχπηεη νπνηνδήπνηε ρξένο ηεο εηαηξίαο κε ηφθνπο θαη 

άιιεο επηβαξχλζεηο. Ζ επζχλε απηή πθίζηαηαη άκεζα έλαληη ησλ ηξίησλ δαλεηζηψλ, 

πνπ κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηνπ εηαίξνπ. Ο εηαίξνο κπνξεί λα πξνβάιεη θαηά 

ηνπ δαλεηζηή ηηο ελζηάζεηο ηνπ εγγπεηή, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βαζηθή ζρέζε. 

Πεξηζζφηεξνη εηαίξνη πνπ επζχλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππέρνπλ επζχλε εηο 

νιφθιεξν. Αλάιεςε άιιεο πξνζσπηθήο επζχλεο απφ εηαίξν ή ηξίην ή παξνρή απ’ 

απηφλ αζθάιεηαο δελ απνθιείεηαη. 

 

4. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο εηαίξνπ κε εγγπεηηθή εηζθνξά θάζε δαλεηζηήο ηεο 

εηαηξίαο δχλαηαη λα αλαγγειζεί ζηελ πηψρεπζε απηή. Σν πνζφ πνπ δηαλέκεηαη 

αζξνηζηηθά ζηνπο δαλεηζηέο ηεο εηαηξίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ πνπ νξίδεηαη 

θαηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, κεησκέλν ζην κέηξν πνπ ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο ησλ θνηλψλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ. Έσο απηνχ ηνπ νξίνπ νη δαλεηζηέο 
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ηεο εηαηξίαο θαηαηάζζνληαη ηεξνπκέλνπ κεηαμχ ηνπο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

 

5. Ο εηαίξνο, πνπ έρεη παξάζρεη εγγπεηηθή εηζθνξά θαη θαηέβαιε εηαηξηθφ ρξένο, δελ 

έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο εηαηξίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηέβαιε ρξένο ηεο 

εηαηξίαο χςνπο ίζνπ κε ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο ηνπ εηζθνξάο, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

έμνδφ ηνπ απφ ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξάγξαθνο 2, εληφο δηκήλνπ 

απφ ηελ θαηαβνιή. Άιισο παξακέλεη ζηελ εηαηξία δηαηεξψληαο ηε ζέζε πνπ είρε. 

 

6. ηηο πεξηπηψζεηο αθχξσζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο 

(άξζξν 39), κείσζεο θεθαιαίνπ (άξζξν 53), αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ (άξζξν 50) θαη εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ (άξζξα 54 θαη 55), ν εηαίξνο 

πνπ δελ έρεη θαηαβάιεη πιήξσο ην πνζφ ηεο επζχλεο ηνπ απφ εγγπεηηθή εηζθνξά, δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηε επζχλε ηνπ γηα εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο πνπ γελλήζεθαλ πξηλ 

απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ησλ γεγνλφησλ απηψλ. 

 

7. Μεηά απφ θάζε αλάιεςε λέαο εγγπεηηθήο εηζθνξάο, εμαγνξά ηεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 41, θαηαβνιή εηαηξηθνχ ρξένπο απφ εηαίξν κε εγγπεηηθή εηζθνξά, ή ζπλδξνκή 

γεγνλφηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν δηαρεηξηζηήο ππνβάιιεη γηα θαηαρψξηζε 

ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαηάζηαζε κε ηηο πθηζηάκελεο εγγπεηηθέο εηζθνξέο ησλ θαηηδίαλ 

εηαίξσλ. ηελ θαηάζηαζε αλαθέξνληαη θαη ηα γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

Άξζξν 39 

Με θαηαβνιή θεθαιαηαθώλ ή εμσθεθαιαηαθώλ εηζθνξώλ 

 

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο θεθαιαηαθψλ ή εμσθεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ, ε εηαηξία 

κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην είηε ηελ εθπιήξσζε είηε ηελ αθχξσζε ησλ 

κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε κε θαηαβιεζείζα εηζθνξά. Πεξαηηέξσ απνδεκίσζε 

ηεο εηαηξίαο δελ απνθιείεηαη. Αλ δηαηαρζεί ε αθχξσζε θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε, ν δηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε αληίζηνηρε 

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ κε ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

 

Άξζξν 40 

Δπηζηξνθή εηζθνξώλ 

 

Ζ επηζηξνθή ησλ θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ επηηξέπεηαη κφλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κείσζεο θεθαιαίνπ. Δπηζηξνθή ησλ ινηπψλ εηζθνξψλ δελ είλαη δπλαηή. 

 

 

Άξζξν 41 

Δμαγνξά εμσθεθαιαηαθώλ ή εγγπεηηθώλ εηζθνξώλ 

 

1. Παξά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40, ν εηαίξνο έρεη δηθαίσκα λα εμαγνξάζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη απφ εμσθεθαιαηαθή ή εγγπεηηθή εηζθνξά, 

κεηαηξέπνληαο ηα κεξίδηά ηνπ ζε κεξίδηα θεθαιαηαθήο εηζθνξάο θαη θαηαβάιινληαο 

ζηελ εηαηξία ππφ κνξθή αχμεζεο θεθαιαίνπ γηα κελ ηελ εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά 

πνζφ ίζν κε ηελ αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ, φπσο νξίζζεθε ζην θαηαζηαηηθφ, γηα δε ηελ 
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εγγπεηηθή εηζθνξά ην πιήξεο πνζφ ηεο επζχλεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη 

ππνρξεψζεηο απηέο έρνπλ ελ κέξεη εθπιεξσζεί, ην θαηαβιεηέν πνζφ νξίδεηαη απφ ηελ 

εηαηξία αλαινγηθά. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ ή αλ ε 

εηαηξία δελ πξνβαίλεη ζε πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ, ην δηθαζηήξην θξίλεη κεηά απφ 

αίηεκα ηνπ εηαίξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 371 ΑΚ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αχμεζε 

θεθαιαίνπ δηελεξγείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή, ρσξίο λα ππάξρεη δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ησλ ινηπψλ εηαίξσλ. 

 

2. Απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ, ν εηαίξνο έρεη ηα 

κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αχμεζε. 

 

3. Αλ ν εηαίξνο πνπ είρε κεξίδηα εμσθεθαιαηαθήο εηζθνξάο άζθεζε ην δηθαίσκα 

εμαγνξάο άθαηξα θαη ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν, πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άθαηξε εμαγνξά, 

ελέρεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθάιεζε ε εμαγνξά ζηελ εηαηξία. 

 

4. Γηθαίσκα εμαγνξάο ππνρξεψζεσλ απφ εγγπεηηθή εηζθνξά δελ κπνξεί λα αζθεζεί, 

αλ δαλεηζηήο έρεη ελαγάγεη ηνλ πηζησηή γηα θαηαβνιή ρξένπο ηεο εηαηξίαο. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ εμαγνξά ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εγγπεηηθέο 

εηζθνξέο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλάιεςή ηνπο, πνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη βξαρχηεξν ηεο δηεηίαο. 

 

 

Άξζξν 42 

Αξηζκόο εηαηξηθώλ κεξηδίσλ 

 

Ο αξρηθφο αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπ θάζε εηαίξνπ νξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ θαηά ην άξζξν 8. ηε ζπλέρεηα ν αξηζκφο απηφο κπνξεί λα 

απμνκεηψλεηαη ζε πεξίπησζε αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ, λέσλ 

εμσθεθαιαηαθψλ ή εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εηαίξσλ, κεηαβίβαζεο κεξηδίσλ, 

εμφδνπ ηνπ εηαίξνπ, εηζφδνπ λένπ εηαίξνπ, εμαγνξάο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ 

εμσθεθαιαηαθή ή εγγπεηηθή εηζθνξά ή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

Άξζξν 43 

Αξρή ηζόηεηαο ησλ κεξηδίσλ 

 

1. Σα εηαηξηθά κεξίδηα έρνπλ νλνκαζηηθή αμία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) επξψ. Ζ 

νλνκαζηηθή αμία είλαη ίδηα γηα φια ηα εηαηξηθά κεξίδηα. 

 

2. Αλ δελ πξνβιέπεη θάηη άιιν ην θαηαζηαηηθφ, ηα εηαηξηθά κεξίδηα παξέρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εηζθνξάο ηελ νπνία 

εθπξνζσπνχλ. Γηα ηελ παξνρή ζηνπο εηαίξνπο λέσλ δηθαησκάησλ ή επηβνιή λέσλ 

ππνρξεψζεσλ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ζπκθσλία φισλ ησλ 

εηαίξσλ ή ηε ζπλαίλεζε εθείλνπ, ηνλ νπνίν αθνξά ε ππνρξέσζε. 
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Άξζξν 44 

Γηθαηώκαηα επί ησλ κεξηδίσλ 

 

1. Σα εηαηξηθά κεξίδηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θνηλσλίαο, επηθαξπίαο ή 

ελερχξνπ. 

 

2. Αλ εηαηξηθφ κεξίδην πεξηέιζεη ζε πεξηζζφηεξνπο, νη ζπλδηθαηνχρνη νθείινπλ λα 

ππνδείμνπλ ζηελ εηαηξία θνηλφ εθπξφζσπν. Αλ δελ ππνδείμνπλ, δειψζεηο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή ηδηφηεηα ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κπνξεί λα γίλνπλ εγθχξσο απφ 

νπνηνλδήπνηε ή πξνο νπνηνλδήπνηε εθ ηνχησλ. 

 

3. ηελ θαηά ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο πξέπεη αλά πάζα 

ζηηγκή λα αλαθέξνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ εηαίξσλ, ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ, θαη ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ κεξηδίσλ 

θάζε εηαίξνπ. 

 

 

 

Κεφάλαιο ΣΤ’ - Μεταβίβαςη των εταιρικών μεριδίων – Άλλεσ μεταβολζσ ςτη 
ςφνθεςη τησ εταιρίασ 

 

 

Άξζξν 45 

Διεπζεξία κεηαβίβαζεο 

 

1. Ζ κεηαβίβαζε θαη ε επηβάξπλζε ησλ κεξηδίσλ ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο 

ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ είλαη ειεχζεξε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 

 

2. Δηαίξνο κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εμσθεθαιαηαθή ή εγγπεηηθή εηζθνξά, πνπ 

δελ έρεη εμ νινθιήξνπ θαηαβιεζεί, δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη ηα κεξίδηά ηνπ, 

ελφζσ δελ εμαγνξάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 41. 

 

 

Άξζξν 46 

Μεηαβίβαζε ελ δσή 

 

1. Ζ κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ελ δσή γίλεηαη εγγξάθσο θαη 

επάγεηαη απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εηαηξία θαη ηνπο εηαίξνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζ’ απηήλ ηεο κεηαβίβαζεο. Ζ θνηλνπνίεζε απηή είλαη έγγξαθε θαη ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ κεηαβηβάδνληα θαη ηνλ απνθηψληα. Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζηελ 

εηαηξία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail). Ο δηαρεηξηζηήο 

νθείιεη λα θαηαρσξίζεη ακέζσο ηε κεηαβίβαζε ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηαβίβαζε, φπσο πξνβιέπνληαη 

ζην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. Ωο πξνο ηνπο ηξίηνπο ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη φηη έγηλε 

απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ, πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. 
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2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απνθιείζεη ή λα πεξηνξίζεη ηε κεηαβίβαζε ή 

επηβάξπλζε ησλ κεξηδίσλ ελ δσή. Μπνξεί επίζεο λα πξνβιέςεη δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ησλ ινηπψλ εηαίξσλ, αλ θάπνηνο εηαίξνο πξνηίζεηαη λα κεηαβηβάζεη κεξίδηά ηνπ, 

θαζψο θαη δηθαίσκα ηεο εηαηξίαο λα ππνδείμεη εηαίξν ή ηξίην γηα εμαγνξά ησλ 

κεξηδίσλ, πνπ πξφθεηηαη λα κεηαβηβαζζνχλ ζε ηξίην, αληί πιήξνπο ηηκήκαηνο 

πξνζδηνξηδφκελνπ απφ ην δηθαζηήξην, εθηφο αλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ ζην χςνο ηνπ. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη φηη νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ζηελ εμαγνξά, θαηά ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία. 

 

 

Άξζξν 47 

Μεηαβίβαζε αηηία ζαλάηνπ 

 

1. Αθνχ ειέγμεη ην δηθαίσκα ηνπ θιεξνλφκνπ, ν δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα θαηαρσξίζεη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε ηε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ αηηία ζαλάηνπ ζην βηβιίν 

ησλ εηαίξσλ. 

 

2. Μπνξεί λα νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ φηη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ εηαίξνπ, ηα 

εηαηξηθά ηνπ κεξίδηα ζα εμαγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε εηαηξία, 

εηαίξν ή ηξίην, αληί πιήξνπο ηηκήκαηνο πξνζδηνξηδφκελνπ απφ ην δηθαζηήξην. Ζ 

ππφδεημε πξέπεη λα γίλεη εληφο κελφο απφ ηφηε πνπ ε εηαηξία ιάβεη γλψζε ηνπ 

ζαλάηνπ, πξέπεη δε λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν, θαζψο θαη ζηνπο 

ινηπνχο εηαίξνπο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο ζηελ εμαγνξά θαηά ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία. 

  

 

Άξζξν 48 

Γηθαίσκα πξναίξεζεο 

 

Οη εηαίξνη κπνξνχλ λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηξίηνπο ηελ παξνρή δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο αγνξάο (call option) ή πψιεζεο κεξηδίσλ (put option). Ζ ζπκθσλία απηή 

θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν εηαίξσλ. Αλ ν δηαρεηξηζηήο βεβαησζεί φηη πιεξψζεθε ε 

αίξεζε, νθείιεη ακέζσο λα εγγξάςεη ζην βηβιίν ηε κεηαβνιή ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

 

Άξζξν 49 

Ίδηα κεξίδηα 

 

Ζ εηαηξία δελ κπνξεί λα απνθηήζεη δηθά ηεο κεξίδηα, άκεζα ή έκκεζα. ε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο κε απνξξφθεζε άιιεο εηαηξίαο, ε 

νπνία θαηέρεη κεξίδηα ηεο πξψηεο, ηα κεξίδηα απηά αθπξψλνληαη απηνδηθαίσο κε ηε 

ζπληέιεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη κε πξάμε ηνπ λα πξνβεί ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ αληίζηνηρε κείσζε θεθαιαίνπ. 

 

 

Άξζξν 50 

Καηάζρεζε εηαηξηθώλ κεξηδίσλ 

 

Ζ θαηάζρεζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ είλαη πάληνηε δπλαηή, αθφκε θαη αλ ε 

κεηαβίβαζε ηνχησλ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. Ζ θαηάζρεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
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άξζξα 1022 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο κε επίδνζε απφθαζεο, πνπ ηελ 

επέηξεςε, ζηνλ εηαίξν, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε, θαη ζηελ εηαηξία. 

 

 

Άξζξν 51 

Δίζνδνο λένπ εηαίξνπ – λέεο εηζθνξέο από ππάξρνληεο εηαίξνπο 

 

1. Αλ δελ πξνβιέπεη θάηη άιιν ην θαηαζηαηηθφ, γηα ηελ είζνδν λένπ εηαίξνπ ή ηελ 

αλάιεςε λέσλ εηζθνξψλ απφ νξηζκέλνπο κφλν εηαίξνπο απαηηείηαη νκφθσλε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Ζ απφθαζε απηή πξέπεη λα κλεκνλεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνθηψκελσλ κεξηδίσλ θαη ηελ εηζθνξά πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζεί. Αλ ε απφθαζε 

δελ κπνξεί λα ιεθζεί ιφγσ αληηξξήζεσλ εηαίξνπ ή εηαίξσλ, ησλ νπνίσλ κεηψλνληαη 

ηα πνζνζηά, ην δηθαζηήξην κπνξεί κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξίαο λα επηηξέςεη ηελ 

είζνδν ηνπ εηαίξνπ, αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ επηβάιιεηαη απφ ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. 

 

2. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

Άξζξν 52 

Αύμεζε θεθαιαίνπ 

 

1. Ζ αχμεζε θεθαιαίνπ γίλεηαη κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Αλ ε 

αχμεζε δελ ζπληειείηαη κε λέεο εηζθνξέο (νλνκαζηηθή αχμεζε), είλαη δπλαηή θαη ε 

αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ. 

 

2. ε πεξίπησζε αχμεζεο θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο φινη νη 

εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζην λέν θεθάιαην, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ έρεη θαζέλαο. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη κε δήισζε 

πξνο ηελ εηαηξία εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ 

ζην Γ.Δ.ΜΖ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ην έρνπλ κφλν νη εηαίξνη κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο κπνξεί λα θαηαξγεζεί κε απφθαζε 

ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη θαηά ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 5. Αλ ε απφθαζε απηή 

δελ κπνξεί λα ιεθζεί ιφγσ αληηξξήζεσλ εηαίξνπ ή εηαίξσλ, ησλ νπνίσλ κεηψλνληαη 

ηα πνζνζηά, ζα εθαξκνζζεί ην εδ. γ’ ηνπ άξζξνπ 51. 

 

3. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη εληφο κελφο απφ ηελ θαηαρψξηζε απηή λα βεβαηψζεη ηελ 

νινζρεξή θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, κε απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη επίζεο ζην 

Γ.Δ.ΜΖ. ε πεξίπησζε κε νινζρεξνχο θαηαβνιήο ν δηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη κε πξάμε 

ηνπ ζε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

4. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ην θεθάιαην ζα απμεζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν κε λέεο εηζθνξέο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ («εγθεθξηκέλν 

θεθάιαην»). Σν ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε κνξθή 

αίξεζεο ή πξνζεζκίαο ή κε ιήςε απφθαζεο απφ ην δηαρεηξηζηή ή ηνπο εηαίξνπο. Αλ 

δελ πξνθχπηεη θάηη άιιν απφ ην θαηαζηαηηθφ, ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ 

απηψλ ζα έρνπλ φινη νη εηαίξνη, αλάινγα κε ην πνζφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ 

θαηέρεη ν θαζέλαο. Οη εηαίξνη ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ λέα εηαηξηθά κεξίδηα 

αλάινγα κε ηηο λέεο εηζθνξέο ηνπο. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κε ηνλ 
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ηξφπν απηφ ν δηαρεηξηζηήο ζα ππνρξενχηαη λα αλαπξνζαξκφζεη ην θεθάιαην ηεο 

εηαηξίαο κε ζρεηηθή δήισζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. Αλ δελ αλαθέξεηαη θάηη άιιν, νη λέεο 

εηζθνξέο είλαη ζε κεηξεηά. 

 

 

Άξζξν 53 

Μείσζε θεθαιαίνπ 

 

1. Ζ κείσζε θεθαιαίνπ γίλεηαη κε αθχξσζε πθηζηάκελσλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο θαη κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 

κε ηέηνηα κεξίδηα. 

 

2. ε πεξίπησζε κείσζεο θεθαιαίνπ ην ηπρφλ απνδεζκεπφκελν ελεξγεηηθφ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνπο εηαίξνπο κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηνπρηθέο εηζθνξέο, 

κφλν αλ νη εηαηξηθνί δαλεηζηέο δελ πξνβάινπλ αληηξξήζεηο. Ζ πξνβνιή αληηξξήζεσλ 

πξέπεη λα γίλεη κε δήισζε ησλ δαλεηζηψλ πξνο ηελ εηαηξία εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ γηα κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ζην Γ.Δ.ΜΖ. Αλ 

ππάξμεη ηέηνηα δήισζε, απνθαίλεηαη ην δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεκα ηεο εηαηξίαο. Σν 

δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο εηαίξνπο ή λα 

ηελ εμαξηήζεη απφ εμφθιεζε ηνπ δαλεηζηή, παξνρή ζ’ απηφλ επαξθψλ αζθαιεηψλ, ή 

αλάιεςε πξνζσπηθήο ππνρξέσζεο απφ εηαίξνπο. Δάλ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο απφ 

πεξηζζφηεξνπο δαλεηζηέο, εθδίδεηαη κία απφθαζε σο πξνο φιεο. Ζ απφδνζε ηνπ 

απνδεζκεπφκελνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο εηαίξνπο γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρνπλ. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη αλ ε 

κείσζε γίλεηαη γηα απφζβεζε δεκηψλ ή κε ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ. 

 

3. Μείσζε θεθαιαίνπ γηα απφζβεζε δεκηψλ ή κε ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ γίλεηαη 

κφλν κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θεθαιαηνπρηθή εηζθνξά. Αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο γίλεηαη θαη ζηα 

ππφινηπα εηαηξηθά κεξίδηα. 

 

 

Άξζξν 54 

Έμνδνο εηαίξνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ησλ εηαίξσλ λα 

εμέιζνπλ ηεο εηαηξίαο ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

2. Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα εμέιζεη ηεο εηαηξίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν κε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

πξνζδηνξίδεηαη ε αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ εμεξρφκελνπ εηαίξνπ, επηθπιάζζεηαη φκσο ε 

ελδερφκελε αμίσζε ηεο εηαηξίαο γηα απνδεκίσζε θαηά ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 3. 

 

3. Μεηά ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα 

πξνβεί ζε αθχξσζε ησλ κεξηδίσλ θαη λα αλαπξνζαξκφζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ κε ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην ΓΔ.Μ.Ζ. Μπνξεί φκσο λα νξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ φηη ζε πεξίπησζε εμφδνπ ηα εηαηξηθά κεξίδηα δελ ζα αθπξψλνληαη αιιά 

ζα εμαγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε εηαηξία, αληί θαηαβνιήο ηεο 

πιήξνπο αμίαο ησλ κεξηδίσλ πξνζδηνξηδφκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2. Σν 
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θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ 

εμαγνξά, θαηά ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία. 

 

 

Άξζξν 55 

Απνθιεηζκόο εηαίξνπ 

 

Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ην δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε θάζε δηαρεηξηζηή ή 

εηαίξνπ, κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηελ εηαηξία θάπνηνλ εηαίξν, αλ ππήξμε πεξί απηνχ 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα εθδψζεη πξνζσξηλή 

δηαηαγή κε ηελ νπνία δηαηάζζεη ηα αλαγθαία αζθαιηζηηθά κέηξα, πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηνπ ππφ απνθιεηζκφ 

εηαίξνπ. Απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ απνθιεηφκελν 

ηεο πιήξνπο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξν, ε εηαηξία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ 

εηαίξσλ. Σν δηθαζηήξην φκσο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απφθηεζε ησλ κεξηδίσλ απφ 

ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξάγξαθνο 3. 

 

 

Άξζξν 56 

Γήισζε εμαγνξάο 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, φπνπ ε εηαηξία πξνβαίλεη ζε δήισζε 

εμαγνξάο κεξηδίσλ απφ εηαίξν ή ηξίην, ε δήισζε απηή γίλεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή. 

 

 

Άξζξν 57 

Μνλνπξόζσπε εηαηξία 

 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε εηαηξία είλαη ή γίλεη κνλνπξφζσπε, ην 

φλνκα ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

 

 

Κεφάλαιο Η’ - Σχζςεισ των εταίρων με την εταιρία και ςχζςεισ μεταξφ των εταίρων 

 

 

Άξζξν 58 

Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο εηαίξσλ 

 

1. Οη εηαίξνη έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα 

λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ.  

 

2. Κάζε εηαίξνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν ηεο 

πνξείαο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη λα εμεηάδεη ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηεο 

εηαηξίαο. Γηθαηνχηαη επίζεο κε δαπάλεο ηνπ, λα ιακβάλεη απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ 

ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ θαη απνθάζεσλ ηεο 

δηαρείξηζεο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο 
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άξζξνπ αζθνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ εηαηξία κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ηελ πξφζβαζε ζηα βηβιία αλ ππάξρεη ζνβαξή απεηιή ζηα 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. 

 

3. Κάζε εηαίξνο δηθαηνχηαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπλέιεπζεο. 

 

4. Δηαίξνη πνπ έρνπλ ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

δηθαηνχληαη νπνηεδήπνηε λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή γηα λα δηεξεπλήζεη ζνβαξέο ππνςίεο παξάβαζεο ηνπ λφκνπ ή ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη λα γλσζηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα κε έθζεζή ηνπ ζηνπο εηαίξνπο 

θαη ηελ εηαηξία. 

 

 

Άξζξν 59 

Σπκβάζεηο εηαηξίαο κε εηαίξνπο ή ην δηαρεηξηζηή 

 

1. Κάζε ζχκβαζε κεηαμχ εηαηξίαο κε εηαίξνπο ή ην δηαρεηξηζηή πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ άξζξνπ 24 κε κέξηκλα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

λα αλαθνηλψλεηαη ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο εληφο κελφο απφ ηε ζχλαςή ηεο. Αλ ε 

εηαηξία είλαη κνλνπξφζσπε, ε θαηαγξαθή απηή απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο αλ ε ζχκβαζε αθνξά ηξέρνπζεο πξάμεηο πνπ ζπλάπηνληαη ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο ή θαη φιεο ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

εηαηξίαο κε εηαίξνπο ή ην δηαρεηξηζηή ζε έγθξηζε ησλ εηαίξσλ. Οη ζπκβάζεηο απηέο 

πνπ ελδέρεηαη λα βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ δαλεηζηψλ επηηξέπνληαη κφλν αλ 

ζπκθσλείηαη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξία ζα ηθαλνπνηνχληαη κεηά 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ άιισλ δαλεηζηψλ ηεο. πκθσλίεο εηαηξίαο θαη εηαίξσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ, είλαη 

επηηξεπηέο. 

 

3. Ζ ππφ ηεο εηαηξίαο εμφθιεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζ’ απηήλ 

απφ ηνπο εηαίξνπο απαγνξεχεηαη, εθφζνλ κε ηελ εμφθιεζε απηή καηαηψλεηαη ελ φισ 

ή ελ κέξεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ινηπψλ δαλεηζηψλ ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα πξέπεη ηα δάλεηα ή νη πηζηψζεηο λα έρνπλ ρνξεγεζεί αληί 

θεθαιαηνπρηθψλ εηζθνξψλ. Απηφ ζα ζπκβαίλεη αλ πηζαλνινγείηαη φηη ηξίηνο δελ ζα ηα 

είρε παξάζρεη κε ην ίδην επλντθνχο φξνπο πνπ ηα παξέζρε ν εηαίξνο. ε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο ν δαλεηζηήο εηαίξνο εκθαλίδεηαη σο πηζησηήο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. 

 

 

Κεφάλαιο Θ’ – Ετήςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ – Διανομή κερδών – Ζλεγχοσ 

 

 

Άξζξν 60 

Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία ζπληάζζεη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: (α) ηνλ ηζνινγηζκφ, (β) ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, (γ) 
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πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη (δ) πξνζάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ άιισλ 

θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ηελ εηαηξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε ρξήζε πνπ έιεμε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε 

ζχληαμε θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ ην 

δηαρεηξηζηή θαη απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. 

 

 

Άξζξν 61 

Απνγξαθή 

 

Μηα θνξά ην ρξφλν, ζην ηέινο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο 

ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη απνγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ ηεο, κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαηαξηίδνληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο κε βάζε ηελ 

απνγξαθή απηή. 

 

 

Άξζξν 62 

Τξόπνο θαηάξηηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

 

1. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α θαη 43γ ηνπ 

θ.λ. 2190/1920 θαη νη παξαθάησ δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 134 επ. ηνπ θ.λ. 

2190/1920. 

 

2. Σφθνη ησλ δαλεηζζέλησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή παγίσλ ζηνηρείσλ ζα 

ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο εθφζνλ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν. ηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζφ ηνπ ηφθνπ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

αλαγξάθεηαη ζην πξνζάξηεκα. 

 

 

Άξζξν 63 

Έιεγρνο 

 

1. Ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο πνπ θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 42α § 6 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεψλ ηνπο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Δθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 42α. 

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36, 36α, 37 θαη 38, 

θαζψο θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 «πεξί Αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ», φπσο ηζρχνπλ. Οη ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο θαη ν δηνξηζκφο 

ηνπο θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 
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Άξζξν 64 

Γεκνζίεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

 

Με κέξηκλα ηνπ δηαρεηξηζηή γίλεηαη δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο εληφο ηεζζάξσλ (4) 

κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. ρεηηθά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

 

Άξζξν 65 

Έγθξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ από ηνπο εηαίξνπο θαη δηαλνκή θεξδώλ 

 

1. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαλνκή θεξδψλ 

απαηηείηαη απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Ζ έγθξηζε κπνξεί λα ζπλαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 2. 

 

2. Κάζε έηνο θαη πξηλ απφ θάζε δηαλνκή θεξδψλ πξέπεη λα θξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 

έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Σν 

απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί κφλν λα θεθαιαηνπνηεζεί ή λα ζπκςεθηζζεί κε δεκίεο. 

Παξαπέξα απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή λα 

απνθαζίδνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. 

 

3. Γηα λα δηαλεκεζνχλ θέξδε, πξέπεη απηά λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη εηαίξνη απνθαζίδνπλ γηα ηα θέξδε πνπ ζα δηαλεκεζνχλ. 

Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη ειάρηζηε ππνρξεσηηθή δηαλνκή θεξδψλ. 

 

4. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη γηα νξηζκέλν ρξφλν, πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηε δεθαεηία, θάπνηνο εηαίξνο ή εηαίξνη δελ ζα κεηέρνπλ ή ζα κεηέρνπλ 

πεξηνξηζκέλα ζηα θέξδε ή ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή φηη ζα έρνπλ δηθαίσκα 

ιήςεο πξφζζεησλ θεξδψλ. 

 

5. Οη εηαίξνη πνπ εηζέπξαμαλ θέξδε θαηά παξάβαζε ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ 

νθείινπλ λα ηα επηζηξέςνπλ ζηελ εηαηξία. Ζ αμίσζε απηή κπνξεί λα αζθεζεί θαη 

πιαγηαζηηθά απφ ηνπο πηζησηέο. 

 

6. Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαλνκήο 

αλχπαξθησλ θεξδψλ, θεθξπκκέλεο θαηαβνιήο θεξδψλ ή έκκεζεο επηζηξνθήο 

εηζθνξψλ. 

 

 

Άξζξν 66 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

1. Κάζε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, αλ 

είλαη κεηξηθή θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε 

θ.λ. 2190/1920, ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο. 
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2. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 έσο 109 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ. 

 

 

 

Κεφάλαιο Θ’ - Λφςη και εκκαθάριςη 

 

 

Άξζξν 67 

Δηαηξία ζε θαηάζηαζε επαπεηινύκελεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε επαπεηινχκελεο αδπλακίαο 

εθπιήξσζεο ησλ νθεηιψλ ηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 § 2 ηνπ Πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3588/2007), ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα λα 

ζπγθαιέζεη ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ζα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ηελ 

πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ ή ηελ ππνβνιή αίηεζεο πηψρεπζεο ή αλνίγκαηνο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο. 

 

 

Άξζξν 68 

Λόγνη ιύζεο 

 

Ζ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία ιχεηαη: (α) νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ· 

(β) φηαλ παξέιζεη ν νξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο, εθηφο αλ ν ρξφλνο απηφο παξαηαζεί 

πξηλ ιήμεη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ· (γ) ζε πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί ε εηαηξία ζε 

πηψρεπζε· (δ) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ. 

 

 

Άξζξν 69 

Δθθαζάξηζε θαη εθθαζαξηζηήο 

 

1. Αλ ιπζεί ε εηαηξία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πιελ ηεο θήξπμεο απηήο ζε πηψρεπζε, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Μέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ε εηαηξία 

ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί, δηαηεξεί δε θαη ηελ επσλπκία ηεο, ζηελ νπνία 

πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ππφ εθθαζάξηζε». 

 

2. Ζ θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο εμνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο πεξηνξίδεηαη 

ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πξάμεηο. Με ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα δηελεξγεί θαη λέεο 

πξάμεηο. 

 

3. Ζ εθθαζάξηζε ελεξγείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθά ή απνθάζηζαλ άιισο νη εηαίξνη. 

 

4. Οη δηαηάμεηο γηα ην δηαρεηξηζηή εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή. 
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Άξζξν 70 

Δξγαζίεο εθθαζάξηζεο 

 

1. Με ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη 

απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη λα 

θαηαξηίζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεσο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Δθφζνλ ε εθθαζάξηζε εμαθνινπζεί, ν εθθαζαξηζηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ζην ηέινο θάζε έηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

2. Ο εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ακειιεηί ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξίαο, λα εμνθιήζεη ηα ρξέε ηεο, λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα 

κεηαηξέςεη ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία. Καηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ν εθθαζαξηζηήο νθείιεη λα πξνηηκά ηελ 

εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, φπνπ ηνχην είλαη εθηθηφ. 

 

3. Οη εηαίξνη ηεο ιπζείζαο εηαηξίαο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηηο νθεηιφκελεο 

εηζθνξέο ηνπο, ζηελ έθηαζε πνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο εθθαζάξηζεο. Δμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζπληζηάκελεο ζε εξγαζία δελ 

αμηψλνληαη. Οη εηαίξνη κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εγγπεηηθέο εηζθνξέο 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ππφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξίαο θαη κεηά 

ηελ πεξάησζε ηεο εηαηξίαο. 

 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ν εθθαζαξηζηήο θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. ηε ζπλέρεηα δηαλέκεη ην πξντφλ ηεο 

εθθαζάξηζεο ζηνπο εηαίξνπο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ θαζελφο. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ζηε δηαλνκή πξνηηκψληαη νη εηαίξνη κε κεξίδηα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. 

 

 

 

Κεφάλαιο Ι’ – Μετατροπή, ςυγχώνευςη 

 

 

Άξζξν 71 

Μεηαηξνπή ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο ζε άιιε εηαηξηθή κνξθή 

 

1. H ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξία άιιεο κνξθήο 

κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 3. 

Δάλ κεηά ηε κεηαηξνπή εηαίξνη ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο πξφθεηηαη λα 

επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνχησλ. 

 

2. Γηα ηε κεηαηξνπή αθνινπζείηαη θαηά ηα ινηπά ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξηθήο κνξθήο. Απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαηξνπήο ζην 

Γ.Δ.ΜΖ., ε κεηαηξεπφκελε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία ζπλερίδεηαη κε ηε κνξθή 

ηεο λέαο εηαηξίαο. Ζ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ζπλερίδεηαη θαη νη εθθξεκείο δίθεο 

ζπλερίδνληαη ζην φλνκα ηεο λέαο εηαηξίαο, ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή ηεο δίθεο. 

 

3. Δάλ ζηελ εθ κεηαηξνπήο εηαηξία ππάξρνπλ εηαίξνη κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο θαη ε εηαηξία κεηαηξέπεηαη ζε άιιε 
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θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, νη εηαίξνη απηνί ζα ιάβνπλ εηαηξηθά κεξίδηα ή κεηνρέο, 

αλάινγα κε ηελ αμία ησλ εηζθνξψλ απηψλ πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή, φπσο ε αμία απηή 

είρε απνηηκεζεί ζην θαηαζηαηηθφ. Οη ππνρξεψζεηο φκσο ηνχησλ ζα παξακείλνπλ σο 

εμσεηαηξηθέο ππνρξεψζεηο, έλαληη ηεο εηαηξίαο κελ, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εμσθεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ, θαη έλαληη ησλ ηξίησλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπεηηθψλ 

εηζθνξψλ, κε ην ίδην πεξηερφκελν, φπσο θαη πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή. Ζ παξνχζα 

παξάγξαθνο δελ ζα ηχρεη εθαξκνγήο, αλ πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή νη παξαπάλσ εηαίξνη 

εμαγνξάζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 41. 

 

 

Άξζξν 72 

Μεηαηξνπή άιιεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία 

 

1. Δηαηξία άιιεο κνξθήο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή ησλ κεηφρσλ, αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν γηα 

ηελ πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο κνξθήο. 

 

2. Γηα ηε κεηαηξνπή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ παξφληνο. Απφ 

ηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαηξνπήο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ε κεηαηξεπφκελε εηαηξία ζπλερίδεηαη 

κε ηε κνξθή ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο. Ζ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα 

ζπλερίδεηαη θαη νη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη ζην φλνκα ηεο λέαο εηαηξίαο, ρσξίο 

λα επέξρεηαη δηαθνπή ηεο δίθεο. Καηά ηε κεηαηξνπή κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ λέεο 

εηζθνξέο νπνηνπδήπνηε είδνπο. 

 

3. Δάλ κεηά ηε κεηαηξνπή νη εηαίξνη ηεο εηαηξίαο πξφθεηηαη λα έρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζή 

ησλ εηαίξσλ ή ησλ κεηφρσλ εθείλσλ πνπ ζα επζχλνληαη.  

 

4. Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, ε νπνία 

κεηαηξάπεθε ζε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη θαη 

κεηά ηε κεηαηξνπή εηο νιφθιεξν θαη απεξηφξηζηα γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαιήθζεθαλ κέρξη ηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαηξνπήο ζην Γ.Δ.ΜΖ., εθηφο αλ νη 

δαλεηζηέο ηεο εηαηξίαο ζπγθαηαηέζεθαλ εγγξάθσο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξίαο. 

 

 

Άξζξν 73 

Σπγρώλεπζε κεηαμύ ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ 

 

Ζ ζπγρψλεπζε κεηαμχ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε 

απνξξφθεζε είηε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξίαο. ην παξφλ θεθάιαην ε απνξξνθψζα 

εηαηξία θαη ε λέα εηαηξία απνθαινχληαη «ζπγρσλεχνπζεο» εηαηξίεο. 

 

 

Άξζξν 74 

Σρέδην ζπγρώλεπζεο 

 

1. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαηαξηίδνπλ εγγξάθσο θνηλφ 

ζρέδην ζπγρψλεπζεο πνπ, ζε πεξίπησζε ίδξπζεο λέαο εηαηξίαο, πεξηιακβάλεη ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο. 
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2. Σν ζρέδην ζπγρψλεπζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: (α) Σελ 

επσλπκία, ηελ έδξα θαη ηνλ αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ. ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη. (β) 

Σνλ νξηζκφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηεο, 

ψζηε λα είλαη δίθαηε θαη ινγηθή. Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ αθνξά 

ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ησλ εηαίξσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, αδηαθξίησο 

εάλ πξφθεηηαη γηα θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο. Σα εηαηξηθά 

κεξίδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε αληηζηνηρνχλ ζην είδνο ηεο εηζθνξάο, ην 

νπνίν εθπξνζσπνχζαλ ηα παιαηά εηαηξηθά κεξίδηα. (γ) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ 

νπνία ηα εηαηξηθά κεξίδηα παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ηεο ή ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ ζηα θέξδε ηεο ζπγρσλεχνπζαο εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε 

εηδηθφ φξν ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα απηφ. (δ) Σελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη 

πξάμεηο ηεο ή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη 

γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγρσλεχνπζαο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηελ ηχρε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, ηα νπνία ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 77 παξάγξαθνο 3. 

 

3. Σν ζρέδην ζπγρψλεπζεο θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ., φπνπ ππάγεηαη θαζεκηά απφ 

ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο κε θνηλή αίηεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο. 

 

 

Άξζξν 75 

Πξνζηαζία ησλ δαλεηζηώλ 

 

1. Δληφο κελφο απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

πηζησηήο ή πηζησηέο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ 

γελλήζεθαλ πξηλ απφ απηή, έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβάινπλ έγγξαθεο αληηξξήζεηο 

θαη λα δεηήζνπλ επαξθείο εγγπήζεηο, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξνζηαζία απηή. Ύζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο νθεηιέηξηαο εηαηξίαο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ζπγρψλεπζε 

παξά ηηο αληηξξήζεηο πηζησηή ή πηζησηψλ, εάλ θξίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ ή νη εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη νη πηζησηέο απηνί 

ή νη εγγπήζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη δελ δηθαηνινγνχλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Ζ 

αίηεζε θνηλνπνηείηαη πξνο ηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ πξνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο. Ζ 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα. 

 

 

 

Άξζξν 76 

Δθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξηώλ 

 

1. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ θαη 

ηνπ δηθαίνπ θαη ινγηθνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ζπληάζζεηαη έθζεζε πξνο ηνπο 

εηαίξνπο ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 9α θ.λ. 2190/1920. 

 

2. Με θνηλή εληνιή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, ηα πξφζσπα πνπ πξνβαίλνπλ 

ζηελ εθηίκεζε κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ εληαία έθζεζε γηα φιεο ηηο εηαηξίεο. Με 

ζπκθσλία φισλ ησλ εηαίξσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ ε παξαπάλσ έθζεζε 

κπνξεί λα παξαιεηθζεί. 
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Άξζξν 77 

Έγθξηζε ηεο ζπγρώλεπζεο από ηνπο εηαίξνπο - Καηαρώξηζε ηεο απόθαζεο γηα 

ζπγρώλεπζε 

 

1. Σν ζρέδην ζπγρψλεπζεο, θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ηπρφλ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο λέαο εηαηξίαο, πξέπεη 

λα εγθξηζνχλ κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ θαζεκηάο απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο. 

Απφθαζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί, αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο 

ησλ δαλεηζηψλ ηνπ άξζξνπ 75. 

 

2. Αλ ε ζπγρψλεπζε πξφθεηηαη λα απνθαζηζζεί απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, θάζε 

εηαίξνο έρεη δηθαίσκα έλα κήλα πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε λα ιακβάλεη γλψζε, ζηελ 

έδξα ηεο εηαηξίαο, ηνπιάρηζηνλ: (α) ηνπ ζρεδίνπ ζπγρψλεπζεο θαη (β) ηεο έθζεζεο 

ηνπ άξζξνπ 76. Ζ ζπλέιεπζε δελ κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε γηα ηε ζπγρψλεπζε, αλ 

δελ έρεη ηεξεζεί ε παξαπάλσ πξνζεζκία. 

 

3. Οη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ πνπ εγθξίλνπλ ηελ ζπγρψλεπζε καδί κε ππεχζπλε 

δήισζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ φηη ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία 

πξνζηαζίαο ησλ δαλεηζηψλ ηνπ άξζξνπ 75, θαηαρσξίδνληαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. χζηεξα απφ 

θνηλή αίηεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

 

 

Άξζξν 78 

Απνηειέζκαηα ηεο ζπγρώλεπζεο 

 

1. Απφ ηνλ ρξφλν ηεο θαηαρψξηζεο απηήο επέξρνληαη, έλαληη ησλ ζπγρσλεπφκελσλ 

εηαηξηψλ θαη ησλ ηξίησλ, απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακηά άιιε δηαηχπσζε ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα: 

 

(α) Ζ ζπγρσλεχνπζα εηαηξία ππνθαζίζηαηαη ζε φια γεληθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ. Ζ κεηαβίβαζε απηή εμνκνηψλεηαη 

κε θαζνιηθή δηαδνρή. 

 

(β) Οη εηαίξνη ηεο ή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ γίλνληαη εηαίξνη ηεο 

ζπγρσλεχνπζαο εηαηξίαο. 

 

(γ) Οη ππνρξεψζεηο ησλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο κε 

εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο. 

 

(δ) Οη ζπγρσλεπζείζεο εηαηξίεο παχνπλ λα ππάξρνπλ. 

 

(ε) Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο ζην φλνκα ηεο ζπγρσλεχνπζαο 

εηαηξίαο ρσξίο λα επέξρεηαη, ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο, δηαθνπή ηεο δίθεο. 
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Άξζξν 79 

Αθπξσζία θαη αθπξόηεηα ηεο ζπγρώλεπζεο 

 

1. Ζ ζπγρψλεπζε είλαη αθπξψζηκε ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξάγξαθνο 

1 ή αλ δελ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία ησλ παξαπάλσ άξζξσλ, άθπξε δε αλ ζπληξέρνπλ νη 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξάγξαθνη 2 θαη 3. 

 

2. Ζ ζπγρψλεπζε θεξχζζεηαη άθπξε απφ ην δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ππνβαιιφκελε εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ 

θαηαρψξηζε ηνπ άξζξνπ 77 παξάγξαθνο 3. Σν αξκφδην δηθαζηήξην παξέρεη ζηηο 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο πξνζεζκία γηα άξζε ησλ ειαηησκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, 

εάλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

3. Ζ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο κπνξεί λα πξνβιεζεί κε απηνηειή αίηεζε απφ θάζε 

πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ εληφο πξνζεζκίαο έμε κελψλ απφ ηελ 

θαηαρψξηζε ηνπ άξζξνπ 77 παξάγξαθνο 3. 

 

4. Ζ δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ή αλαγλσξίδεη ηελ αθπξφηεηα ηεο 

ζπγρψλεπζεο, θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. Δληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

θαηαρψξηζε κπνξεί λα αζθεζεί ηξηηαλαθνπή θαηά ηεο απφθαζεο απηήο. 

 

5. Ζ αθπξφηεηα ηεο ζπγρψλεπζεο, πνπ θεξχρζεθε ή αλαγλσξίζηεθε, δελ ζίγεη ην 

θχξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγρσλεχνπζαο εηαηξίαο πνπ γελλήζεθαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηνπ άξζξνπ 77 παξάγξαθνο 3 θαη πξηλ 

απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη εηαηξίεο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ αθπξσζείζα ζπγρψλεπζε επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο. 

 

 

Άξζξν 80 

Με δίθαηε θαη ινγηθή ζρέζε αληαιιαγήο 

 

Ζ ζπγρψλεπζε δελ θεξχζζεηαη άθπξε γηα ην ιφγν φηη ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ησλ εηαίξσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ κε εηαηξηθά κεξίδηα 

ηεο ζπγρσλεχνπζαο εηαηξίαο δελ είλαη δίθαηε θαη ινγηθή. Σν ζρεηηθφ βάξνο απφδεημεο 

θέξεη ε ζπγρσλεχνπζα εηαηξία. ηελ πεξίπησζε απηή θάζε εηαίξνο ηεο ή ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ κπνξεί λα αμηψζεη απφ ηελ ζπγρσλεχνπζα εηαηξία ηελ 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε κεηξεηά. Ζ απνδεκίσζε νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην. Ζ 

αμίσζε παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ 

άξζξνπ 77 παξάγξαθνο 3. 

 

 

Άξζξν 81 

Γηνηθεηηθέο άδεηεο 

 

ηηο πεξηπηψζεηο κεηαηξνπψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κεηαβηβάδνληαη ζηε λέα εηαηξία νη 

δηνηθεηηθέο άδεηεο πνπ είραλ εθδνζεί ππέξ ηεο κεηαηξεπφκελεο ή ζπγρσλεπφκελεο 

εηαηξίαο. 
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Κεφάλαιο ΙA’ – Τροποποίηςη διαφόρων διατάξεων 

 

 

Άξζξν 82 

 

1. Όπνπ ζηε λνκνζεζία ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θεθαιαηνπρηθέο 

εηαηξίεο, νη ξπζκίζεηο απηέο επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, 

εθηφο αλ απφ ην λφκν ή ηε θχζε ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο ζπλάγεηαη 

θάηη δηαθνξεηηθφ. 

 

2. Όπνπ ζηε λνκνζεζία ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θεθαιαηνπρηθέο 

εηαηξίεο, σο πξνο ηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία νη αλαθνξέο ζε πνζνζηά επί 

ηνπ θεθαιαίνπ ινγίδνληαη φηη αλαθέξνληαη ζε πνζνζηά επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 

 

3. Όπνπ ζηε λνκνζεζία νξίδεηαη φηη επάγγεικα ή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αζθείηαη 

απφ εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθεμήο ζα κπνξεί λα αζθείηαη θαη απφ ηδησηηθέο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο. 

 

4. Σν άξζξν 98 παξ. 4 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «4. Οη 

δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ εηαηξία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο θαη ζηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία». 

 

5. Σν άξζξν 2 παξ. 1 πεξίπη. α’ ηνπ λ. 3777/2009 «Γηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «α) ε 

αλψλπκε εηαηξία (Α.Δ.), ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ), ε ηδησηηθή 

θεθαιαηνπρηθή εηαηξία (ΗKE), ε εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξία θαη ε Δπξσπατθή 

Δηαηξία (SE) κε έδξα ζηελ Διιάδα». 

 

6. Οη λφκνη πνπ παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο επηρεηξήζεσλ (φπσο, 

ελδεηθηηθά, ν λ. 2166/1993, «θίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο ζηελ 

έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο»), πεξηιακβάλνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία. 

 

7. Ζ ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 1047 ΚΠνιΓ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, εθηφο απφ ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, σο πξνο ηα ρξέε 

ηεο παξαγξ. 1 εδ. πξψην ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε πξνζσπηθή θξάηεζε δηαηάζζεηαη θαηά 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 947 παξ. 1 δηαηάζζεηαη θαηά 

ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ δηαδίθνπ πνπ ηειεί ππφ επηκέιεηα». 

 

 

 

Κεφάλαιο ΙΒ’ – Διατάξεισ για την προςαρμογή του ν. 3853/2010 «απλοποίηςη 
διαδικαςιών ςφςταςησ προςωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλεσ 

διατάξεισ» 
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Άξζξν 83 

 

1. Σν άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3853/2010 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

«Άξζξν 1 - Πεδίν Δθαξκνγήο - θνπφο  

θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο 

πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

νκνξξχζκσλ εηαηξηψλ, ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξηψλ (θάζε κνξθήο), ησλ ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ. ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ (εθεμήο: «Δηαηξίεο»)». 

 

2. Σν άξζξν 2 πεξ. α) ηνπ λφκνπ 3853/2010 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

«αα) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3419/2005 (ΦΔΚ 

297 Α’), φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα 

θπζηθά πξφζσπα ή ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία νξίδνληαη σο 

αξκφδηα γηα ηελ έλαξμε, δηεθπεξαίσζε θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχζηαζεο νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ εηαηξηψλ (θάζε κνξθήο), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ, εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ. Ωο «Τπεξεζία Μηαο ηάζεο» γηα ηε ζχζηαζε νκνξξχζκσλ θαη 

εηεξνξξχζκσλ εηαηξηψλ (θάζε κνξθήο) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ 

νξίδνληαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.) 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3419/2005 (ΦΔΚ 297 Α’), φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη κε ην 

άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

(Κ.Δ.Π.) πνπ ιακβάλνπλ ηελ «πηζηνπνίεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο», 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο. 

ββ) Ωο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ζχζηαζε 

ζπληάζζεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, νξίδεηαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ 

ζπληάζζεη ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζχζηαζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηηο 

ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, γηα ηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ηπρφλ 

ζπληάζζεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν». 

 

3. ην λφκν 3853/2010 πξνζηίζεηαη άξζξν 5α σο εμήο: 

 

«Άξζξν 5α - Γηαδηθαζία ζχζηαζεο ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ  

1. Γηα ηε ζχζηαζε κηαο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο, νη ζπκβαιιφκελνη 

πξνβαίλνπλ, ελψπηνλ ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο, ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:  

α) Καηαζέηνπλ ην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο. Σν ζπκθσλεηηθφ 

ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο πεξηβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο ηνλ ηχπν ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν. 

β) Τπνβάιινπλ ππνγεγξακκέλε αίηεζε θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

γ) Τπνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο επσλπκίαο ζην νηθείν 

επηκειεηήξην θαη γηα ηελ εγγξαθή ηεο Δηαηξίαο σο κέινπο ζε απηφ.  

δ) Καηαβάιινπλ ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξίαο. 

ε) Τπνβάιινπλ δήισζε γηα ην Φφξν πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ θαη εμνθινχλ 

άκεζα ην θφξν πνπ αλαινγεί.  

ζη) Τπνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε γηα ηε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο. 
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δ) Τπνβάιινπλ ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα απαξαίηεηα 

έληππα γηα ηε ρνξήγεζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

2. Απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε Τπεξεζία 

Μηαο ηάζεο ππνρξενχηαη λα: 

α) Πξνβεί ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο θαηαρψξηζεο θαη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο, 

σο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ, πνπ απηφο ππνβάιιεη.  

β) Πξνβεί, κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ζε 

πξνέιεγρν ηεο επσλπκίαο θαη ζηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ρξήζεο. Δθφζνλ ε 

πξνηεηλφκελε επσλπκία πξνζθξνχεη ζε πξνγελέζηεξε θαηαρψξηζε, ε Τπεξεζία 

Μηαο ηάζεο ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη, κεηά απφ ζπλελλφεζε καδί 

ηνπο, πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο.  

γ) Πξνβεί ζηελ είζπξαμε ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξίαο 

θαη ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο 

απφδεημεο θαηαβνιήο ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξίαο, θαη 

ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ.  

δ) Μεξηκλήζεη γηα ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. ζηνπο εηαίξνπο, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο 

θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιηζηηθήο θαη 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ απαηηνχληαη.  

ε) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη 

εγγξαθή ηεο εηαηξίαο ζηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3419/2005 

(ΦΔΚ 297 Α’), φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαη γηα ηε ρνξήγεζε Αξηζκνχ Γ.Δ.ΜΖ. θαη Κσδηθνχ Αξηζκνχ Καηαρψξηζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3419/2005 (ΦΔΚ 297 Α’), 

φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ζη) Μεξηκλήζεη, κέζσ πξφζβαζεο ζηα νηθεία ειεθηξνληθά αξρεία, γηα ηελ έθδνζε 

Α.Φ.Μ. ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη γηα ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξίαο θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

δ) Πξνβεί ζηελ εγγξαθή ηεο Δηαηξίαο ζην αξκφδην επηκειεηήξην. 

3. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2, 

πξνθχςεη φηη ε αίηεζε, ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ή ην ζπκθσλεηηθφ 

ζχζηαζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, νη 

ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη, κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

λα πξνβνχλ εγγξάθσο ζηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο, δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο 

κέζα ζε δχν εξγάζηκεο, ή, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, ζε δέθα 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ρνξήγεζε απηήο ηεο 

πξνζεζκίαο παξαηείλεη αλάινγα ηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη παξαπάλσ ζηελ 

παξάγξαθν 2.  

Αλ ε πξνζεζκία ησλ δχν ή δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ παξέιζεη άπξαθηε ή ηα 

ζηνηρεία, παξά ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα κελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο δελ θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

θαη ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξίαο θαη ν Φφξνο 

πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ επηζηξέθνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο πεξίπησζεο Α’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4. 

 

4. Σν άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 3853/2010 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
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«Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.δ. 3026/1954 (Κψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ) δελ 

εθαξκφδνληαη ζηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ ζχζηαζεο εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξηψλ, εθφζνλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν ησλ εθαηφ 

ρηιηάδσλ (100.000) επξψ». 

 

 

Κεφάλαιο ΙΓ’ – Διατάξεισ για την προςαρμογή του Γ.Ε.ΜΘ. (ν. 3419/2005) 

 

 

Άξζξν 84 

 

1. Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: 

 

«β. Ζ έλσζε πξνζψπσλ πνπ αζθεί εκπνξία κέζσ θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή θαη θάζε εκπνξηθή εηαηξία, εθφζνλ ζπζηάζεθε θαηά 

ην ειιεληθφ δίθαην, ήηνη ε νκφξξπζκε θαη εηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) 

εηαηξία, ν αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ν 

αιιειναζθαιηζηηθφο θαη ν πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή 

εηαηξία, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ε αλψλπκε εηαηξία. Απφ ηελ 

εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. εμαηξνχληαη νη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 53/1987 (ΦΔΚ 52 Α’), νη Ναπηηθέο Δηαηξείεο πνπ 

ζπληζηψληαη θαηά ην λ. 959/1979 (ΦΔΚ 192 Α’) θαη νη Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο 

Πινίσλ Αλαςπρήο πνπ ζπληζηψληαη θαηά ην λ. 3182/2003 (ΦΔΚ 220 Α'). 

 

2. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξ. β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3419/2005 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

«β. ηελ παξαιαβή, ηελ πξσηνθφιιεζε θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο 

ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ, ησλ δειψζεσλ, ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ηνπο ππφρξενπο θαη δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαρψξηζε, κεηαβνιή ή 

δηαγξαθή, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο ηεο νκφξξπζκεο θαη 

εηεξφξξπζκεο (απιήο ή θαηά κεηνρέο) εηαηξίαο, ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο 

εηαηξίαο, ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, φηαλ 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία». 

 

3. Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

«8. Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο 

θαηαρσξίζεηο πνπ δηελεξγνχλ νη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο θαηά ην ζηάδην 

ζχζηαζεο ησλ νκφξξπζκσλ εηαηξηψλ, ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαηξηψλ (θάζε κνξθήο), 

ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ, ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.» 

 

4. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
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«1. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηήξεζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε απηφ 

ησλ λνκηθψλ γεγνλφησλ, δειψζεσλ, εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, επέξρνληαη, σο πξνο ηηο νκφξξπζκεο εηαηξίεο, 

ηηο εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο (απιέο ή θαηά κεηνρέο), ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο 

εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, ηνπο 

αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο εηαηξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ’, δ’ 

θαη ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπο ππφρξενπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1, ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

α) Σα ππφ ζχζηαζε λνκηθά πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην 

απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

β. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε κεηαηξνπή ή ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηαηξεηψλ, ζπληειείηαη ε 

κεηαηξνπή ησλ ππφρξεσλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, αζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζε εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ’, δ’ θαη ε’ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1. 

γ. Δπέξρεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

δ. πληειείηαη ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε, κε κφλε ηελ εγγξαθή θαη πξηλ απφ ηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο πνπ απνξξνθάηαη ή δηαζπάηαη. 

ε. Δπέξρεηαη ε ιχζε, κεηά απφ απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή έθδνζε ζρεηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, 

ζη. Δπέξρεηαη ε αλαβίσζε». 

 

5. Ζ πεξίπησζε γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

«γ) Οη δεκνζηεχζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. πνπ αθνξνχλ ζηηο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο πξνβάιινληαη ζε εηδηθφ ππνθαηάινγν ππφ ηνλ ηίηιν 

«Γειηίν Δκπνξηθήο Γεκνζηφηεηαο/Σεχρνο Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξηψλ». ε εηδηθφ 

ηκήκα ηνπ Σεχρνπο απηνχ πξνβάιινληαη νη πξνζθιήζεηο θαη θάζε άιιεο κνξθήο 

επηθνηλσλία ηεο εηαηξίαο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο, νη αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ εηαηξηψλ (κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, απφζρηζε 

θ.ιπ.) θαη γεληθά νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο». 

 

 

 

Κεφάλαιο ΙΔ’ - Τελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

Άξζξν 85 

 

χζηαζε ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ είλαη δπλαηή απφ ηελ [1 Μαξηίνπ 

2012]. 

 

 

Άξζξν 86 

Γηεπθόιπλζε κεηαηξνπήο πθηζηάκελσλ εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ζε 

ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία 
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Μέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, πθηζηάκελεο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο θαηά ην άξζξν 72, 

εάλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη είηε κε 

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, είηε κε πιεηνςεθία 

ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Ρήηξεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά πιεηνςεθίαο δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ απφθαζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ κεηαηξάπεθε πξνβιέπνληαη πςειφηεξα πνζνζηά 

πιεηνςεθίαο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 3190/1955, νη ζρεηηθέο ξήηξεο πξέπεη λα 

αλαπαξάγνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο. 

 

 

Άξζξν 87 

Αύμεζε νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ θ.λ. 2190/1920 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2009/109/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Σεπηεκβξίνπ 2009) 

 

Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

«Οη πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ θ.λ. 

2190/1920 ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: «α) ζχλνιν ηζνινγηζκνχ ηέζζεξα 

εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο (4.400.000) επξψ, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ ηνπ θ.λ. 2190/1920, β) θαζαξφ 

χςνο θχθινπ εξγαζηψλ νθηψ εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (8.800.000) 

επξψ.» 

 

 

 


