
 Άρθρο 1 

1. Το άρκρο 2 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 2 - Επωνυμία 

1.  Θ  επωνυμία  τθσ  εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ςχθματίηεται είτε από το όνομα ενόσ 

ι περιςςότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ που αςκεί  είτε  από 

άλλεσ λεκτικζσ ενδείξεισ. Θ επωνυμία τθσ εταιρείασ μπορεί να αποδίδεται ολόκλθρθ ι εν 

μζρει με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. 

2. Στθν επωνυμία τθσ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ πρζπει να περιζχονται ςε κάκε 

περίπτωςθ ολογράφωσ οι λζξεισ «Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ» ι το ακρωνφμιο 

«Ε.Π.Ε.». Για τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ, οι ανωτζρω λζξεισ εκφράηονται ωσ «Limited Liability 

Company» και  το ακρωνφμιο ωσ «L.L.C.» ι «LTD». 

3. Αν θ εταιρεία είναι μονοπρόςωπθ, ςτθν επωνυμία πρζπει να περιζχονται οι λζξεισ 

«Μονοπρόςωπθ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ» ι «Μονοπρόςωπθ Ε.Π.Ε.» Για τισ 

διεκνείσ ςυναλλαγζσ, οι ανωτζρω λζξεισ εκφράηονται ωσ «Single Member Limited Liability 

Company» ι «Single Member L.L.C.» ι «Single Member LTD».» 

2. Θ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ κακορίηεται από τουσ εταίρουσ 

χωρίσ περιοριςμό. Σχθματίηεται είτε από μετρθτά είτε από ειςφορζσ ςε είδοσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 5.» 

 

3. Στο τζλοσ τθσ  παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3190/1955 προςτίκενται εδάφια ωσ εξισ: 

 

«Τα εταιρικά μερίδια ζχουν ονομαςτικι αξία τουλάχιςτον ενόσ (1) ευρϊ. Θ ονομαςτικι αξία 

είναι ίςθ για όλα τα εταιρικά μερίδια.» 

 

4. Οι παρ. 4 και 5 του άρκρου 4 του ν. 3190/1955 αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

 

«4.  Σε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ του εταιρικοφ κεφαλαίου, αυξάνονται ι μειϊνονται 

αναλόγωσ τα ποςά των παρ. 2 και 3. 

5. Σε κάκε ζντυπο τθσ εταιρίασ υποχρεωτικά αναφζρονται θ επωνυμία, το εταιρικό 

κεφάλαιο, ο αρικμόσ Γ.Ε.ΜΘ., θ ζδρα τθσ εταιρίασ, κακϊσ και εάν βρίςκεται υπό 

εκκακάριςθ.» 

5. Θ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Οι ειςφορζσ ςε είδοσ επιτρζπονται, μόνο εάν το ειςφερόμενο ςτοιχείο αποτελεί 

περιουςιακό αγακό το οποίο είναι δεκτικό χρθματικισ αποτίμθςθσ.» 

Άρθρο 2 



1. Ο τίτλοσ του άρκρου 6 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Άρκρο 6 – Περιεχόμενο τθσ εταιρικισ 

ςφμβαςθσ και ςφςταςθ».  

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρκρου 6 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Θ εταιρικι ςφμβαςθ καταρτίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο εκτόσ αν πλθροφνται 

οι προχποκζςεισ του άρκρου 9 του ν.4441/2016 (Α’ 227). 

2. Θ εταιρικι ςφμβαςθ πρζπει να περιζχει: 

α) το όνομα, το επϊνυμο και το πατρϊνυμο, το επάγγελμα, τθ διεφκυνςθ κατοικίασ και τθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) και τον αρικμό δελτίου 

ταυτότθτασ (ΑΔΤ) ι διαβατθρίου των εταίρων,  

β) τθν εταιρικι επωνυμία,  

γ) Τθν ιδιότθτα τθσ εταιρίασ ωσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, 

δ) τθν ζδρα τθσ εταιρίασ. Ωσ ζδρα ορίηεται διμοσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 

ε) Το ςκοπό τθσ εταιρίασ, 

ςτ) τθ διάρκεια τθσ εταιρίασ. Θ διάρκεια τθσ εταιρίασ είναι οριςμζνου χρόνου και ορίηεται 

ςε ζτθ. 

η) το κεφάλαιο τθσ εταιρίασ, τθ μερίδα ςυμμετοχισ και τα τυχόν περιςςότερα εταιρικά 

μερίδια κάκε εταίρου,  

θ) το αντικείμενο των ειςφορϊν ςε είδοσ, τθν αποτίμθςθ αυτϊν και το όνομα του 

ειςφζροντοσ, κακϊσ και το ςφνολο τθσ αξίασ των ειςφορϊν ςε είδοσ,  

κ) τον τρόπο διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρίασ.» 

3. Μετά τθν παρ. 3 του άρκρου 6 του ν. 3190/1955 προςτίκενται παρ. 4 και 5 ωσ εξισ: 

«4. Θ εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ αποκτά νομικι προςωπικότθτα με τθν εγγραφι τθσ 

ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕ.Μ.Θ.) ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν.3419/2005 (Α’ 297). 

5. Εντόσ μθνόσ από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ ο διαχειριςτισ οφείλει να πιςτοποιιςει τθν 

καταβολι του εταιρικοφ κεφαλαίου με πράξθ του θ οποία καταχωρίηεται ςτο ΓΕ.Μ.Θ..» 

4. Θ περιπτ. α τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

« α) ςυςτικθκε κατά παράβαςθ τθσ παρ. 1, των περιπτ. β, ε, η και θ τθσ παρ. 2 και τθσ παρ. 

5 του άρκρου 6.» 

5. Θ παρ. 3 του άρκρου 7 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3. Θ δικαςτικι απόφαςθ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ εταιρίασ υποβάλλεται ςτισ 

διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8. Θ απόφαςθ αυτι αντιτάςςεται προσ τρίτουσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ν. 3419/2005 (Α’ 297). 



Τριτανακοπι μπορεί να αςκθκεί εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ απόφαςθσ ςτισ 

διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8.» 

6. Μετά τθν παρ. 4 του άρκρου 7 προςτίκεται παρ. 5 ωσ εξισ και θ επόμενθ παράγραφοσ 

αναρικμείται αναλόγωσ ςε παρ. 6: 

«5. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5 του άρκρου 6, θ εταιρία τίκεται αυτοδίκαια 

ςε λφςθ και εκκακάριςθ. Θ παράλειψθ πιςτοποίθςθσ καταβολισ του εταιρικοφ κεφαλαίου 

κεραπεφεται αν πριν τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν 

ακυρότθτα τθσ εταιρίασ αποδειχκεί ότι το ςχετικό ποςό ζχει κατατεκεί ςε λογαριαςμό τθσ 

εταιρίασ.» 

7. Το άρκρο 8 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 8 – Δθμοςιότθτα 

1. Για τα ςτοιχεία και τισ πράξεισ τθσ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ για τα οποία 

προβλζπεται υποχρζωςθ δθμοςιότθτασ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.3419/2005 (Α’ 

297).». 

8. Στθν παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 3190/1955 διαγράφονται οι λζξεισ «παρ. 2». 

9. Μετά τθν παρ. 2 του άρκρου 9 του ν.3190/1955 προςτίκεται παρ. 3 ωσ εξισ: 

«3. Πριν τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων του άρκρου 8, κανείσ εταίροσ δεν μπορεί να 

υπαναχωριςει από τθν εταιρικι ςφμβαςθ. Ο κάνατοσ, θ πτϊχευςθ ι θ απαγόρευςθ 

εταίρου δεν αποτελεί κϊλυμα για τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων αυτϊν.» 

Άρθρο 3 

1. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 10 του ν.3190/1955 αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«2. Θ ςυνζλευςθ ςυγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον μια φορά κάκε ζτοσ το αργότερο 

ζωσ τθ δεκάτθ (10) θμερολογιακι θμζρα του ζνατου μινα μετά τθ λιξθ τθσ εταιρικισ 

χριςθσ. Εάν θ ςυνζλευςθ δεν ςυγκλθκεί από τουσ διαχειριςτζσ εντόσ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ, θ ςφγκλθςθ γίνεται από οποιονδιποτε εταίρο ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 11. 

3. Θ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ γίνεται από το διαχειριςτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

καταςτατικοφ, ςε κάκε περίπτωςθ πριν από οκτϊ (8) τουλάχιςτον μζρεσ. Θ θμζρα τθσ 

ςφγκλθςθσ και θ θμζρα τθσ ςυνζλευςθσ δεν υπολογίηονται ςτθν προκεςμία αυτι. Θ 

πρόςκλθςθ των εταίρων είναι υποχρεωτικά προςωπικι και γίνεται με κάκε κατάλλθλο 

μζςο, περιλαμβανομζνου του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). Στθν πρόςκλθςθ 

αναγράφεται θ θμζρα, θ ϊρα, ο τόποσ, οι προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι των εταίρων 

και λεπτομερισ θμεριςια διάταξθ. 

4. Εάν όλοι οι εταίροι ςυμφωνοφν, είναι δυνατι θ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ χωρίσ τθν τιρθςθ 

των διατυπϊςεων τθσ παρ. 3. Εφόςον όλοι οι εταίροι είναι παρόντεσ και δεν υπάρχει 



αντίρρθςθ, λαμβάνονται ζγκυρεσ αποφάςεισ για κάκε κζμα αρμοδιότθτασ τθσ 

ςυνζλευςθσ.» 

2. Μετά τθν παρ. 4 του άρκρου 10 του ν.3190/1955 προςτίκενται παρ. 5 και 6 ωσ εξισ: 

«5. Θ ςυνζλευςθ μπορεί να ςυνζρχεται οπουδιποτε αναφζρεται ςτο καταςτατικό, ςτο 

εςωτερικό ι το εξωτερικό. Αν δεν αναφζρεται ο τόποσ αυτόσ, θ ςυνζλευςθ μπορεί να 

ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ ι και οπουδιποτε αλλοφ, αν ςυναινοφν όλοι οι εταίροι. 

6. Το καταςτατικό μπορεί να προβλζπει ότι θ ςυνζλευςθ των εταίρων διεξάγεται με 

τθλεδιάςκεψθ. Κάκε εταίροσ μπορεί να αξιϊςει να διεξαχκεί θ ςυνζλευςθ με 

τθλεδιάςκεψθ, ωσ προσ αυτόν, αν κατοικεί ςε άλλθ χϊρα από εκείνθ όπου διεξάγεται θ 

ςυνζλευςθ ι αν υπάρχει άλλοσ ςπουδαίοσ λόγοσ, ιδίωσ αςκζνεια ι αναπθρία.» 

3. Στθν παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.3190/1955 θ φράςθ «Προζδρου του Πρωτοδικϊν» 

αντικακίςταται από τθ φράςθ του «Μονομελοφσ Πρωτοδικείου» και θ φράςθ «του άρκρου 

634 τθσ Πολιτικισ Δικονομίασ» αντικακίςταται από τθ φράςθ «των αςφαλιςτικϊν μζτρων». 

4. Οι περιπτ. ε και ςτ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν.3190/1955 αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«ε) περί  παρατάςεωσ  τθσ  διαρκείασ τθσ  εταιρείασ  περί  ςυγχωνεφςεωσ  αυτισ  περί  

λφςεωσ  και διοριςμοφ ι  ανακλιςεωσ  των  εκκακαριςτϊν και περί αναβίωςθσ, ςτ) για 

κάκε άλλθ περίπτωςθ που ορίηεται ςτον παρόντα.» 

 

5. Στθν παρ. 3 του άρκρου 15 θ φράςθ «ο Πρόεδροσ των Πρωτοδικϊν» αντικακίςταται από 

τθ φράςθ «το Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ». 

6. Θ παρ. 4 του άρκρου 17 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«4. Απαγορεφςεισ που αφοροφν ςε ςυμμετοχι δθμοςίων υπαλλιλων ι μελϊν ΔΕΠ ι άλλων 

επαγγελματιϊν ςτθ ςφςταςθ ι τθ διαχείριςθ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ιςχφουν 

όπωσ κάκε φορά ορίηεται ςε ειδικότερεσ διατάξεισ.» 

7. Θ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2. Οι επιδόςεισ των εγγράφων γίνονται νομίμωσ εάν δεν βρεκεί ςτο εταιρικό κατάςτθμα 

πρόςωπο του άρκρου 129 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ με ανάλογθ εφαρμογι του 

άρκρου 127 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.» 

8. Το άρκρο 19 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 19 – Ανάκλθςθ διαχειριςτϊν 

1. Ο διαχειριςτισ που είτε αςκεί καταςτατικι διαχείριςθ είτε ζχει οριςτεί με απόφαςθ τθσ 

ςυνζλευςθσ των εταίρων ανακαλείται με απόφαςθ των εταίρων που λαμβάνεται με τθν 

πλειοψθφία του άρκρου 13, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο καταςτατικό. Αν θ 

διαχείριςθ ζχει ανατεκεί για οριςμζνο χρόνο, το καταςτατικό μπορεί να ορίηει και τουσ 

λόγουσ ανάκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανάκλθςθ γίνεται με τθν επιφφλαξθ τυχόν 

αξίωςθσ για αποηθμίωςθ. 



2. Ο εταίροσ που αςκεί τθ νόμιμθ διαχείριςθ του άρκρου 16 δφναται να ανακλθκεί με 

δικαςτικι απόφαςθ εφόςον υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ και απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των 

εταίρων.   

3. Εάν οι εταίροι είναι δφο ςε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαχείριςθ μπορεί να ανακλθκεί από 

το δικαςτιριο μόνο για ςπουδαίο λόγο, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των 

εταίρων. 

4. Μετά από αίτθςθ των εταίρων που κατζχουν το ζνα δζκατο (1/10) του ςυνολικοφ 

αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων και ςυγχρόνωσ εκπροςωποφν το ζνα δζκατο (1/10) του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των εταίρων και εφόςον υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ, το δικαςτιριο 

μπορεί να ανακαλεί το διαχειριςτι. Ωσ ςπουδαίοσ λόγοσ κεωρείται ιδίωσ θ ςοβαρι 

παράβαςθ κακθκόντων ι θ ανικανότθτα προσ τακτικι διαχείριςθ. Συμφωνία για μθ 

ανάκλθςθ από το δικαςτιριο για ςπουδαίο λόγο είναι άκυρθ. Σε περίπτωςθ επείγοντοσ 

αποφαςίηει προςωρινά το Μονομελζσ Πρωτοδικείο κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν 

μζτρων. 

5. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ του διαχειριςτι, κακϊσ και ςε περίπτωςθ κανάτου, 

παραίτθςθσ ι ζκπτωςθσ αυτοφ για άλλο λόγο, ο νζοσ διαχειριςτισ διορίηεται με τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτο καταςτατικό. Το καταςτατικό μπορεί να προβλζπει  τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαχείριςθσ από τουσ λοιποφσ διαχειριςτζσ χωρίσ αντικατάςταςθ. Εάν οι 

εταίροι δεν προβοφν ςε εκλογι διαχειριςτι και το καταςτατικό δεν περιζχει ςχετικζσ 

προβλζψεισ, ιςχφει θ διαχείριςθ του άρκρου 16.» 

Άρθρο 4 

1. Μετά το άρκρο 21 του ν.3190/1955 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

«Κεφάλαιο Δ’ – Οικονομικζσ καταςτάςεισ και διανομι κερδϊν» 

2. Το άρκρο 22 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 22 - Σφνταξθ, ζλεγχοσ  και δθμοςίευςθ οικονομικϊν καταςτάςεων  

1. Στο τζλοσ κάκε εταιρικισ χριςθσ με μζριμνα του διαχειριςτι ςυντάςςονται οι ετιςιεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ εγκρίνονται από τθ ςυνζλευςθ των εταίρων. Θ ςφνταξθ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων βάςει των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4308/2014 (Α’ 251). Στισ περιπτϊςεισ ςφνταξθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων βάςει των Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

(Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν.  

2. Εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που είναι μθτρικζσ βάςει των κριτθρίων των παρ. 2 ζωσ 

9 του άρκρου 32 του ν.4308/2014 υποχρεοφνται ςτθ ςφνταξθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του ίδιου άρκρου με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 33 

του ν.4308/2014. Κατά τα λοιπά περί ενοποίθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 31 ζωσ 

34 του ν.4308/2014. Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα 

του διαχειριςτι και ανακοινϊνονται ςτθ ςυνζλευςθ των εταίρων.  



3. Για τθν κατάρτιςθ τθσ ζκκεςθσ διαχείριςθσ του ι των διαχειριςτϊν, που απευκφνονται 

ςτθ ςυνζλευςθ των εταίρων, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 43α του κ.ν. 

2190/1920. Εφόςον θ εταιρεία υποχρεοφται ςτθ ςφνταξθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων ςφμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α’ 251) εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ 

του άρκρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920. Εταιρείεσ που απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

κατάρτιςθσ ζκκεςθσ διαχείριςθσ  και  δεν παρζχουν τισ πλθροφορίεσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 

43α του Κ. Ν.2190/1920 ςτθν ενοποιθμζνθ ζκκεςθ τθσ μθτρικισ, περιλαμβάνουν αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ ςτο προςάρτθμα. 

4. Για  τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του 

ν.4336/2015 και του ν.4449/2017. 

5. Για τθ δθμοςίευςθ των εγκεκριμζνων ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων και των 

ςχετικϊν εκκζςεων των διαχειριςτϊν και των ελεγκτϊν τθσ εταιρείασ εφαρμόηονται 

αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Στισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, ςτθν ενοποιθμζνθ ζκκεςθ διαχείριςθσ και ςτθ γνϊμθ του νόμιμου ελεγκτι ι 

του ελεγκτικοφ γραφείου, όπου αυτι απαιτείται, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ περί 

δθμοςιότθτασ του άρκρου 8 και ιςχφουν οι προκεςμίεσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 43β του Κ.Ν. 

2190/1920. Για τθ δθμοςίευςθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςυνταγμζνων κατά τα Δ.Π.Χ.Α 

εφαρμόηεται το άρκρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920. 

6. Για τισ μεγάλεσ εταιρείεσ, όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α` 251), 

και τισ οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Α` του Ν. 

4308/2014,  που υποχρεοφνται ςε κατάρτιςθ ζκκεςθσ πλθρωμϊν προσ κυβερνιςεισ, 

εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 144 ζωσ 146 του Κ.Ν. 2190/1920.».  

3. Στο τζλοσ του άρκρου 24 του ν.3190/1955 προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 

«Πρόςκετα αποκεματικά μποροφν να προβλζπονται από το καταςτατικό ι να 

αποφαςίηονται από τουσ εταίρουσ.» 

4. Μετά το άρκρο 24 του ν.3190/1955 προςτίκεται άρκρο 24α ωσ εξισ: 

«Άρκρο 24α – Διανομι κερδϊν 

1. Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτο καταςτατικό, οι εταίροι ζχουν δικαιϊματα επί των 

κακαρϊν κερδϊν που προκφπτουν από τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ανάλογα με τα 

εταιρικά τουσ μερίδια. 

2. Αν πραγματοποιικθκε διανομι μθ πραγματικϊν κερδϊν, όςοι εταίροι ζλαβαν αυτά 

υποχρεοφνται να τα αποδϊςουν. Θ αγωγι για τθν αναηιτθςθ αυτϊν παραγράφεται πζντε 

(5) ζτθ μετά τθν καταβολι αυτϊν.» 

5. Το άρκρο 25 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 25 – Τιρθςθ υποχρεωτικϊν βιβλίων από τουσ διαχειριςτζσ 

1. Οι διαχειριςτζσ υποχρεοφνται να τθροφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: 



α. Το βιβλίο εταίρων ςτο οποίο καταχωρίηονται το όνομα, το επϊνυμο και το πατρϊνυμο, ο 

αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ (Α.Δ.Τ.), ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ.), θ 

διεφκυνςθ, θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ και οι ειςφορζσ κάκε εταίρου, κακϊσ και κάκε 

μεταβολι ςτα πρόςωπα των εταίρων, 

β. το βιβλίο πρακτικό ςυνελεφςεων ςτο οποίο καταχωρίηονται οι αποφάςεισ που 

λαμβάνουν οι εταίροι,  

γ. το βιβλίο πρακτικϊν διαχείριςθσ ςτο οποίο καταχωρίηονται οι αποφάςεισ των 

διαχειριςτϊν. 

2. Θ εταιρεία φζρει το βάροσ απόδειξθσ ότι οι αποφάςεισ των εταίρων και του διαχειριςτι 

ζλαβαν χϊρα τθν θμερομθνία και ϊρα που αναγράφεται ςτο βιβλίο.» 

Άρθρο 5 

1. Ο τίτλοσ «Κεφάλαιο Δϋ- Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των εταίρων» αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

«Κεφάλαιο Εϋ- Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των εταίρων» 

2. Θ παρ. 3 του άρκρου 28 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3. Θ μεταβίβαςθ του εταιρικοφ μεριδίου γίνεται μόνο με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επϊνυμο, το πατρϊνυμο, ο αρικμόσ φορολογικοφ 

μθτρϊου (Α.Φ.Μ.), το επάγγελμα, τθ διεφκυνςθ κατοικίασ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ, τον 

αρικμό δελτίου ταυτότθτασ (Α.Δ.Τ.) ι διαβατθρίου αυτοφ ςτον οποίο γίνεται θ μεταβίβαςθ. 

Θ μεταβίβαςθ παράγει αποτελζςματα από τθν εγγραφι τθσ ςτο βιβλίο των εταίρων του 

άρκρου 25. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του καταςτατικοφ και του νόμου, θ εγγραφι 

γίνεται με αίτθςθ του μεταβιβάηοντοσ ι του προσ ον θ μεταβίβαςθ με τθν προςκόμιςθ 

αντιγράφου τθσ πράξθσ.» 

3. Ο τίτλοσ του άρκρου 29 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 29 – Μεταβίβαςθ εταιρικοφ μεριδίου αιτία κανάτου» 

4. Θ παρ.1 του άρκρου 29 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Δεν μπορεί να προβλζπεται ςτο καταςτατικό απαγόρευςθ μεταβίβαςθσ εταιρικοφ 

μεριδίου αιτία κανάτου. Μπορεί να ορίηεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράηεται ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ από πρόςωπο το οποίο υποδεικνφεται από τθν εταιρία είτε ςτθν αξία 

που ςυμφωνείται μεταξφ των κλθρονόμων και τθσ εταιρίασ είτε ςτο φψοσ τθσ πραγματικισ 

του αξίασ, θ οποία προςδιορίηεται με απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ 

τθσ εταιρίασ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων.» 

5. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2  του άρκρου 29 του ν.3190/1955 θ φράςθ «ι λόγω 

προικόσ» διαγράφεται. 

6. Στο τζλοσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν.3190/1955  θ φράςθ «ι 

τον προικολιπτθν» διαγράφεται. 



7. Στθν παρ. 4 του άρκρου 29 του ν.3190/1955 θ φράςθ «του Προζδρου των Πρωτοδικϊν» 

αντικακίςταται από τθ φράςθ «του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ» και 

θ φράςθ «Προζδρου των Εφετϊν» αντικακίςταται με τθ λζξθ «Εφετείου». 

8. Στθν παρ. 1 του άρκρου 30 του ν.3190/1955 θ φράςθ «αδεία του Προζδρου των 

Πρωτοδικϊν» αντικακίςταται με τθ φράςθ «με απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ». 

9. Στο τζλοσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του ν.3190/1955 προςτίκεται θ φράςθ «εντόσ μθνόσ 

από τθ δθμοςίευςθ ςτο βιβλίο των εταίρων του άρκρου 25.» 

10. Θ παρ. 1 του άρκρου 33 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Κάκε εταίροσ δφναται να εξζλκει από τθν εταιρία με διλωςι του προσ το διαχειριςτι 

εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτο καταςτατικό. Στο καταςτατικό μπορεί να ορίηεται 

επίςθσ ότι το εταιρικό μερίδιο κα εξαγοράηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι από πρόςωπο που 

υποδεικνφει θ εταιρία είτε ςτθν αξία που ςυμφωνείται μεταξφ του αποχωροφντοσ εταίρου 

και τθσ εταιρίασ είτε ςτθν πραγματικι του αξία όπωσ αυτι προςδιορίηεται με απόφαςθ του 

Μονομελοφσ Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν 

μζτρων.» 

11. Στθν παρ. 2 του άρκρου 33 του ν.3190/1955 θ φράςθ «του Προζδρου των Πρωτοδικϊν» 

αντικακίςταται με τθ φράςθ «του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ». 

12. Στθν παρ. 1 του άρκρου 37 θ φράςθ «ο Πρόεδροσ των Πρωτοδικϊν» αντικακίςταται 

από τθ φράςθ «το Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ» και θ φράςθ «του 

άρκρου 634 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ» αντικακίςταται με τθ φράςθ 

«αςφαλιςτικϊν μζτρων». 

Άρθρο 6 

1. Ο τίτλοσ «Κεφάλαιο Εϋ- Τροποποίθςισ τθσ εταιρικισ ςυμβάςεωσ» αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Κεφάλαιο ΣΤϋ- Τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ» 

2. Θ παρ. 1 του άρκρου 38 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Θ τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ γίνεται μόνο με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ θ 

οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

εταίρων οι οποίοι εκπροςωποφν τα δφο τρίτα (2/3) του εταιρικοφ κεφαλαίου.» 

3. Μετά τθν παρ. 4 του άρκρου 38 του ν.3190/1955 προςτίκεται παρ. 5 ωσ εξισ: 

«5. Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ των άρκρων 19, 28 , 29 και 33, το κωδικοποιθμζνο κείμενο τθσ 

εταιρικισ ςφμβαςθσ καταρτίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο με ευκφνθ του 

διαχειριςτι και υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8 χωρίσ να 

απαιτείται θ διαδικαςία τθσ παρ. 1 και χωρίσ να εφαρμόηεται το άρκρο 15 του ν.3419/2005 

(Α’ 297).» 

4. Θ παρ. 1 του άρκρου 42 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 



«1. Θ τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ λόγω μείωςθσ του εταιρικοφ κεφαλαίου μπορεί 

να γίνει μόνο μετά τθν πάροδο ενόσ (1) μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 8 

τθσ απόφαςθσ τθσ ςυνζλευςθσ ςχετικά με τθ μείωςθ του κεφαλαίου, θ οποία 

πραγματοποιείται με μζριμνα των διαχειριςτϊν και μόνο εάν εντόσ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ κανζνασ δανειςτισ δε διατυπϊςει εγγράφωσ αντίρρθςθ που απευκφνεται ςτθν 

εταιρία.» 

5. Στθν παρ. 2 του άρκρου 42 του ν.3190/1955 θ φράςθ «του άρκρου 634» αντικακίςταται 

από  τθ φράςθ «αςφαλιςτικϊν μζτρων».  

6. Στο τζλοσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 43 προςτίκεται φράςθ ωσ εξισ: «ι δφναται να 

μεταβιβάςει το μερίδιό του ελεφκερα και ανεξάρτθτα από τυχόν διαφορετικι πρόβλεψθ.». 

7. Θ παρ. 1 του άρκρου 43α του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Μονοπρόςωπθ εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ είναι θ εταιρία που ςυςτινεται από ζνα 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κακίςταται μονοπρόςωπθ κατά τθ λειτουργία τθσ.» 

8. Στθν παρ. 3 του άρκρου 43α του ν.3419/1955 διαγράφεται θ φράςθ «τθσ ζδρασ τθσ 

εταιρίασ». 

Άρθρο 7 

1. Ο τίτλοσ «Κεφάλαιο ΣΤ’ – Διάλυςισ και εκκακάριςισ» αντικακίςταται ωσ εξισ: «Κεφάλαιο 

Η’ – Λφςθ και εκκακάριςθ» 

2. Θ περιπτ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«β) με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο 

τρίτων (2/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταίρων οι οποίοι εκπροςωποφν τα δφο τρίτα (2/3) 

του εταιρικοφ κεφαλαίου, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο καταςτατικό.» 

3. Μετά τθν περιπτ. δ του άρκρου 44 του ν.3190/1955 προςτίκεται περιπτ. ε ωσ εξισ: 

«ε. Όταν παρζλκει ο οριςμζνοσ χρόνοσ διάρκειασ, εκτόσ αν ο χρόνοσ αυτόσ παρατακεί πριν 

λιξει με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων.» 

4. Μετά τθν παρ. 3 του άρκρου 44 του ν.3190/1955 προςτίκεται παρ. 4 ωσ εξισ: 

«4. Με εξαίρεςθ τθν πτϊχευςθ,  εντόσ μθνόσ από τθ κζςθ τθσ εταιρείασ ςε κακεςτϊσ λφςθσ, 

ο διαχειριςτισ υποχρεοφται  να καταρτίςει οικονομικζσ καταςτάςεισ τζλουσ χριςθσ, οι 

οποίεσ εγκρίνονται από τθ ςυνζλευςθ των εταίρων και υποβάλλονται ςτισ διατυπϊςεισ 

δθμοςιότθτασ του άρκρου 8.» 

5. Ο τίτλοσ του άρκρου 45 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Άρκρο 45 – Απϊλεια ιδίων 

κεφαλαίων». 

6. Θ παρ. 1 του άρκρου 45 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 



«1. Σε περίπτωςθ που το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρίασ καταςτεί κατϊτερο από 

το ζνα δεφτερο (1/2) του εταιρικοφ κεφαλαίου, οι διαχειριςτζσ υποχρεοφνται να 

ςυγκαλζςουν τθ ςυνζλευςθ των εταίρων για να αποφαςίςει για τθ λιψθ των αναγκαίων 

μζτρων.» 

7. Θ παρ 2. του άρκρου 47 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2. Για τθν ανάκλθςθ των εκκακαριςτϊν που διορίηονται από το καταςτατικό εφαρμόηονται 

αναλόγωσ οι διατάξεισ του  άρκρου  19.» 

8. Το άρκρο 48 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 48 – Οικονομικζσ καταςτάςεισ εκκακάριςθσ 

1. Με τθν ζναρξθ εκκακάριςθσ, οι εκκακαριςτζσ υποχρεοφνται να ςυντάξουν ιςολογιςμό 

ζναρξθσ εκκακάριςθσ, ο οποίοσ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 

8. Εφόςον θ εκκακάριςθ εξακολουκεί, ο εκκακαριςτισ υποχρεοφται να καταρτίηει ςτο τζλοσ 

κάκε χριςθσ οικονομικζσ καταςτάςεισ εκκακάριςθσ, οι οποίεσ εγκρίνονται από τθ 

ςυνζλευςθ των εταίρων και υποβάλλονται ςτισ διατυπϊςεισ του άρκρου 8. 

2. Εάν το ςτάδιο εκκακάριςθσ υπερβεί τα τρία (3) ζτθ, εφαρμόηεται ανάλογα θ παρ. 6 του 

άρκρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το ςχζδιο επιτάχυνςθσ και περάτωςθσ τθσ εκκακάριςθσ 

εγκρίνεται με απόφαςθ των εταίρων ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 38. Θ αίτθςθ ςτο 

δικαςτιριο υποβάλλεται και από τουσ εταίρουσ που κατζχουν τουλάχιςτον το ζνα δζκατο 

(1/10) του ςυνολικοφ αρικμοφ των εταιρικϊν μεριδίων και εκπροςωποφν το ζνα δζκατο 

(1/10) των εταίρων.» 

9. Το άρκρο 50 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 50 – Τζλοσ εκκακάριςθσ 

1. Μετά τθν περάτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, οι εκκακαριςτζσ καταρτίηουν τισ τελικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ εκκακάριςθσ, οι οποίεσ εγκρίνονται από τθ ςυνζλευςθ των 

εταίρων και υποβάλλονται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8. Στθ ςυνζχεια 

διανζμουν το προϊόν τθσ εκκακάριςθσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ ςτουσ εταίρουσ, ανάλογα 

με τθ μερίδα ςυμμετοχισ τουσ.» 

10. Μετά το άρκρο 50 του ν.3190/1955 προςτίκεται άρκρο 50α ωσ εξισ και το επόμενο 

άρκρο αναρικμείται ςε άρκρο 50β: 

«Άρκρο 50α – Αναβίωςθ 

Εάν θ εταιρεία λφκθκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάσ τθσ ι με απόφαςθ τθσ 

ςυνζλευςθσ των εταίρων ι εάν, μετά τθν κιρυξι τθσ ςε  πτϊχευςθ, επιλκε ςυμβιβαςμόσ ι 

αποκατάςταςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα,  δφναται  να αναβιϊςει 

με ομόφωνθ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων, θ οποία υποβάλλεται ςτισ 

διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8 μαηί με τθ νζα εταιρικι ςφμβαςθ. Τζτοια 

απόφαςθ αποκλείεται εάν ζχει αρχίςει θ διανομι τθσ εταιρικισ περιουςίασ.» 



Άρθρο 8 

1. Ο τίτλοσ «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Αλλοδαπζσ εταιρείεσ κοινοτικισ προζλευςθσ ι Τρίτθσ χϊρασ» 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Κεφάλαιο ΙΑ’ – Υποκαταςτιματα ι πρακτορεία αλλοδαπϊν 

εταιριϊν». 

2. Το άρκρο 57 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 57 – Εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα υποκαταςτιματοσ ι πρακτορείου αλλοδαπισ 

εταιρίασ με ζδρα κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι χϊρασ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ χϊρου 

1. Θ εγκατάςταςθ υποκαταςτιματοσ ι πρακτορείου αλλοδαπισ εταιρείασ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι χϊρασ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου πραγματοποιείται με τθν εγγραφι του ςτο Γ.Ε.ΜΘ.. 

2. Θ εγγραφι ςτο ΓΕΜΘ πραγματοποιείται με αίτθςθ τθσ ενδιαφερόμενθσ αλλοδαπισ 

εταιρείασ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ΓΕΜΘ με τθν υποβολι των κατωτζρω πράξεων και 

ςτοιχείων: α) Απόφαςθ τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ για ίδρυςθ υποκαταςτιματοσ ςτθν 

Ελλάδα, β) Ιςχφον καταςτατικό τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ, γ) Πιςτοποιθτικό καλισ 

λειτουργίασ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι του εμπορικοφ μθτρϊου τθσ χϊρασ προζλευςθσ και δ) 

Συμβολαιογραφικι ι προξενικι πράξθ διοριςμοφ πλθρεξουςίου αντιπρόςωπου και 

αντικλιτου ςτθν Ελλάδα. 

3. O ζλεγχοσ επωνυμίασ πραγματοποιείται ςφμφωνα το ν.3419/05.   

4. Θ εγγραφι τθσ παρ. 1 υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8. 

5. Αλλοδαπζσ εταιρείεσ μποροφν να εγκαταςτιςουν περιςςότερα του ενόσ 

υποκαταςτιματα ι πρακτορεία. Τα εν λόγω εμπίπτουν ςτουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του 

άρκρου 6 του ν. 3419/05.» 

3. Το άρκρο 58 του ν.3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 58 – Εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα υποκαταςτιματοσ ι πρακτορείου αλλοδαπισ 

εταιρείασ Τρίτθσ χϊρασ 

1. Θ εγκατάςταςθ υποκαταςτιματοσ ι πρακτορείου αλλοδαπισ εταιρείασ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ Τρίτθσ χϊρασ πραγματοποιείται με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Δ/νςθ 

Εταιρειϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου & Προςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου 

Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ ι τθν Περιφερειακι Ενότθτα κατά λόγο αρμοδιότθτασ για τθν 

ζγκριςθ τθσ εγκατάςταςθσ υποκαταςτιματοσ ι πρακτορείου Τρίτθσ χϊρασ και με τθν 

εγγραφι αυτοφ ςτο ΓΕΜΘ. 

 2. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ εκδίδεται κατόπιν αίτθςθσ τθσ ενδιαφερόμενθσ 

αλλοδαπισ εταιρείασ ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία με τθν υποβολι των 

κατωτζρω πράξεων και ςτοιχείων: α) Απόφαςθ τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ για ίδρυςθ 

υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα, β) Ιςχφον καταςτατικό τθσ αλλοδαπισ εταιρείασ, γ) 

Πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι του εμπορικοφ μθτρϊου τθσ χϊρασ 



προζλευςθσ και δ) Συμβολαιογραφικι ι προξενικι πράξθ διοριςμοφ πλθρεξουςίου 

αντιπρόςωπου και αντικλιτου ςτθν Ελλάδα  

3. Απόφαςθ ζγκριςθσ για τθν εγκατάςταςθ υποκαταςτιματοσ ι πρακτορείου εταιρείασ 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ Τρίτθσ χϊρασ μπορεί να εκδοκεί μόνο εφόςον θμεδαπζσ εταιρίεσ 

δφνανται να εγκαταςτιςουν υποκατάςτθμα ι πρακτορείο ςτθν επικράτεια τθσ Τρίτθσ αυτισ 

χϊρασ. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 3 – 5 του άρκρου 57.» 

Άρθρο 9 - Καταργούμενες διατάξεις 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται τα άρκρα 8α και 35, κακϊσ και οι 

παρ.1 του άρκρου 9 και παρ. 3 και 4 του άρκρου 47 του ν. 3190/1955. 

Άρθρο 10 – Μεταβατικζς διατάξεις 

1. Εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, οι οποίεσ ζχουν ορίςει, προ τθσ δθμοςίευςθσ του 

παρόντοσ, τθ διάρκεια τθσ εταιρίασ ωσ αόριςτθ ζχουν θμερομθνία λιξθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 

2021. 

 

 

 


