
ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ ΣΟΤ Ν. 3190/1955 

Ν.3190/1955 όπωσ ιςχφει  Προτεινόμενεσ διατάξεισ 

Άρθρο 2 - Επωνυμία 
1. Η επωνυμία τθσ εταιρείασ περιωριςμζνθσ ευκφνθσ ςχθματίηεται είτε εκ 
του ονόματοσ ενόσ ι περιςςοτζρων εταίρων, είτε προςδιορίηεται εκ του 
αντικειμζνου τθσ αςκοφμενθσ υπ' αυτισ επιχειριςεωσ. 
2. Εν τθ επωνυμία τθσ εταιρείασ δζον να περιζχωνται κατά πάςαν 
περίπτωςιν ολογράφωσ αι λζξεισ "Εταιρεία Περιωριςμζνθσ Ευκφνθσ". 

Άρθρο 2 - Επωνυμία 
1.  Η  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. Η 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». 

Άρθρο 4 – Εταιρικό κεφάλαιο  
1. Σο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ κακορίηεται από τουσ 
εταίρουσ χωρίσ περιοριςμό. Κάκε διάταξθ περί ελάχιςτου καταβεβλθμζνου 
κεφαλαίου τθσ εταιρείασ καταργείται. 
2. Κάκε εταίροσ μετζχει ςτθν εταιρεία μόνον με μία μερίδα ςυμμετοχισ και 
με περιςςότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελοφν τθν μερίδα 
ςυμμετοχισ του, αν θ ειςφορά του είναι πολλαπλάςια του ελάχιςτου 
ποςοφ τθσ μερίδασ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το καταςτατικό. 
3. Για τισ ειςφορζσ ςε είδοσ εάν θ αποτίμθςθ τθσ ειςφοράσ είναι κατϊτερθ 
τθσ οριηόμενθσ ςτο καταςτατικό ι πολλαπλάςιου αυτισ ςυμπλθρϊνεται με 
ευρϊ μζχρι τα ποςά αυτά. 
4. Σο εν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου ποςόν δφναται να αυξάνθται και να 

Άρθρο 4 – Εταιρικό κεφάλαιο  
1. Το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ κακορίηεται από τουσ 
εταίρουσ χωρίσ περιοριςμό. Σχθματίηεται είτε από ειςφορζσ ςε μετρθτά είτε 
από ειςφορζσ ςε είδοσ με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 5.» 
 2. Κάκε εταίροσ μετζχει ςτθν εταιρεία μόνον με μία μερίδα ςυμμετοχισ και 
με περιςςότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελοφν τθν μερίδα 
ςυμμετοχισ του, αν θ ειςφορά του είναι πολλαπλάςια του ελάχιςτου ποςοφ 
τθσ μερίδασ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το καταςτατικό. Τα εταιρικά μερίδια 
ζχουν ονομαςτικι αξία τουλάχιςτον ενόσ (1) ευρϊ. Η ονομαςτικι αξία είναι 
ίςθ για όλα τα εταιρικά μερίδια. 
3. Για τισ ειςφορζσ ςε είδοσ εάν θ αποτίμθςθ τθσ ειςφοράσ είναι κατϊτερθ 
τθσ οριηόμενθσ ςτο καταςτατικό ι πολλαπλάςιου αυτισ ςυμπλθρϊνεται με 



μειοφται δια Διατάγματοσ, μετά γνϊμθν τθσ Επιτροπισ του άρκρου 4 του 
νόμου 2190, ωσ οφτοσ ςυνεπλθρϊκθ και ετροποποιικθ μεταγενεςτζρωσ. Εν 
περιπτϊςει αυξιςεωσ ι μειϊςεωσ του ποςοφ τοφτου αυξάνονται ι 
μειοφνται αναλόγωσ και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου ποςά. 
5. ε κάκε ζντυπο τθσ Εταιρίασ, πρζπει απαραίτθτα να αναφζρονται, θ 
επωνυμία τθσ, το εταιρικό κεφάλαιο το Μθτρϊο Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ όπου ζχει καταχωρθκεί θ Εταιρία ο αρικμόσ μθτρϊου τθσ 
Εταιρίασ, κακϊσ και θ ζδρα τθσ. 

ευρϊ μζχρι τα ποςά αυτά. 
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 τθσ, 
το εταιρικό κεφάλαιο, ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ), ο αρικμόσ 
Γ.Ε.ΜΗ., θ ζδρα τθσ κακϊσ και εάν βρίςκεται υπό εκκακάριςθ. 
 

Άρθρο 5 – Ειςφοραί εισ είδοσ 
1. Τπό τθν επιφφλαξιν τθσ παρ. 1 του άρκρου 4, αντικείμενον τθσ εταιρικισ 
ειςφοράσ δφναται να είναι και είδοσ, εφόςον όμωσ το ειςφερόμενον 
αποτελεί περιουςιακόν αγακόν δεκτικόν εμφανίςεωσ εν τω ιςολογιςμϊ. 

Άρθρο 5  
1. Οι ειςφορζσ ςε είδοσ επιτρζπονται, εφόςον το ειςφερόμενο ςτοιχείο 
αποτελεί περιουςιακό αγακό το οποίο είναι δεκτικό χρθματικισ 
αποτίμθςθσ. 

Άρθρο 6 –Περιεχόμενον εταιρικήσ ςυμβάςεωσ 
1. Η εταιρικι ςφμβαςισ καταρτίηεται μόνον δια ςυμβολαιογραφικοφ 
εγγράφου. 
2. Σο εταιρικόν ζγγραφον δζον να περιζχει: 
α) το όνομα, το επϊνυμον και το επάγγελμα των εταίρων, τθν κατοικίαν και 
τθν ικαγζνειαν αυτϊν, 
β) τθν εταιρικιν επωνυμίαν, 
 γ) τθν ζδραν τθσ εταιρείασ και το ςκοπό αυτισ. Ωσ αυτισ δζον να ορίηθται 
εισ Διμοσ ι μία Κοινότθσ τθσ Ελλθνικισ επικρατείασ, 
δ) τθν ιδιότθτα τθσ εταιρείασ ωσ περιωριςμζνθσ ευκφνθσ, 
ε) το κεφάλαιον τθσ εταιρείασ, τθν μερίδα ςυμμετοχισ και τα τυχόν πλείονα 
εταιρικά μερίδια ςυμμετοχισ και τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια 
εκάςτου εταίρου, ωσ και βεβαίωςιν των ιδρυτϊν περί καταβολισ του 
κεφαλαίου,  
ςτ) το αντικείμενον των εισ είδοσ ειςφορϊν, τθν αποτίμθςιν αυτϊν και το 
όνομα του ειςφζροντοσ εταίρου, ωσ και το ςφνολον τθσ αξίασ των εισ είδοσ 
ειςφορϊν  
η) τθν διάρκειαν τθσ εταιρείασ. 

Άρθρο 6 – Περιεχόμενο τησ εταιρικήσ ςφμβαςησ και ςφςταςη 
1. Η εταιρικι ςφμβαςθ καταρτίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο εκτόσ 
αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 9 του ν.4441/2016 (Α’ 227). 
2. Η 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. Η 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 



3. υμφωνίαι μεταξφ των εταίρων περί ςυμπλθρωματικϊν ειςφορϊν, περί 
άλλων παρεπομζνων παροχϊν αυτϊν μθ αποτελουςϊν ειςφοράσ εισ χριμα 
ι εισ είδοσ κατά το άρκρον 5 παρ. 1 του παρόντοσ νόμου, περί 
απαγορεφςεωσ εισ τουσ εταίρουσ του ανταγωνιςμοφ, περί απαγορεφςεωσ 
τθσ μεταβιβάςεωσ ι τθσ μεταβιβάςεωσ υπό ωριςμζνασ προχποκζςεισ του 
εταιρικοφ μεριδίου, περί εξόδου των εταίρων, περί λφςεωσ τθσ εταιρείασ 
δια λόγον μθ προβλεπόμενον υπό του νόμου, είναι ιςχυραί εφόςον 
περιελιφκθςαν εισ το ςυςτατικόν τθσ εταιρείασ ζγγραφον. Δφναται επίςθσ 
να περιλθφκϊςιν εισ το καταςτατικόν διατάξεισ περί ελζγχου τθσ 
διαχειρίςεωσ. 

είδοσ,  
κ) τον τρόπο διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρίασ. 
3. υμφωνίαι μεταξφ των εταίρων περί ςυμπλθρωματικϊν ειςφορϊν, περί 
άλλων παρεπομζνων παροχϊν αυτϊν μθ αποτελουςϊν ειςφοράσ εισ χριμα 
ι εισ είδοσ κατά το άρκρον 5 παρ. 1 του παρόντοσ νόμου, περί 
απαγορεφςεωσ εισ τουσ εταίρουσ του ανταγωνιςμοφ, περί απαγορεφςεωσ 
τθσ μεταβιβάςεωσ ι τθσ μεταβιβάςεωσ υπό ωριςμζνασ προχποκζςεισ του 
εταιρικοφ μεριδίου, περί εξόδου των εταίρων, περί λφςεωσ τθσ εταιρείασ 
δια λόγον μθ προβλεπόμενον υπό του νόμου, είναι ιςχυραί εφόςον 
περιελιφκθςαν εισ το ςυςτατικόν τθσ εταιρείασ ζγγραφον. Δφναται επίςθσ 
να περιλθφκϊςιν εισ το καταςτατικόν διατάξεισ περί ελζγχου τθσ 
διαχειρίςεωσ. 
4. Η εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ αποκτά νομικι προςωπικότθτα με τθν 
εγγραφι τθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕ.Μ.Η.) 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.Η.. 

Άρθρο 7 - Ακυρότητα  
1. Η Εταιρία κθρφςςεται άκυρθ με δικαςτικι απόφαςθ μόνον αν: 
α) ςυςτικθκε κατά παράβαςθ του άρκρου 4 παράγραφοσ 1, του άρκρου 6 
παράγραφοσ 1, και των διατάξεων των ςτοιχείων β, γ μόνο ωσ προσ τθν 
υποχρζωςθ αναγραφισ του ςκοποφ τθσ Εταιρείασ ςτθν εταιρικι ςφμβαςθ, 
ε και ςτ τθσ παραγράφου 2 του ίδιου άρκρου. 
β) Ο ςκοπόσ τθσ είναι παράνομοσ ι αντίκειται ςτθ δθμόςια τάξθ, και 
γ) όλοι οι ιδρυτζσ, όταν υπογράφτθκε θ εταιρικι ςφμβαςθ, δεν είχαν τθν 
ικανότθτα για δικαιοπραξία. 
2. Η αγωγι αςκείται από κάκε πρόςωπο που ζχει ζννομο ςυμφζρον και 
απευκφνεται κατά τθσ Εταιρίασ. Σο Δικαςτιριο που απαγγζλει τθν 
ακυρότθτα διορίηει με τθν ίδια απόφαςθ και τουσ εκκακαριςτζσ. 

Άρθρο 7 – Ακυρότητα 
1. Η Εταιρία κθρφςςεται άκυρθ με δικαςτικι απόφαςθ μόνον αν: 
α) ςυςτικθκε κατά παράβαςθ τθσ παρ. 1, των περιπτ. β, ε, η και θ τθσ παρ. 2 
και τθσ παρ. 5 του άρκρου 6. β) Ο ςκοπόσ τθσ είναι παράνομοσ ι αντίκειται 
ςτθ δθμόςια τάξθ, και 
γ) όλοι οι ιδρυτζσ, όταν υπογράφτθκε θ εταιρικι ςφμβαςθ, δεν είχαν τθν 
ικανότθτα για δικαιοπραξία. 
2. Η αγωγι αςκείται από κάκε πρόςωπο που ζχει ζννομο ςυμφζρον και 
απευκφνεται κατά τθσ Εταιρίασ. Σο Δικαςτιριο που απαγγζλει τθν 
ακυρότθτα διορίηει με τθν ίδια απόφαςθ και τουσ εκκακαριςτζσ. 
3. Η δικαςτικι απόφαςθ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ εταιρίασ 
υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8. Η απόφαςθ 



3. Η δικαςτικι απόφαςθ που κθρφςςει τθν, ακυρότθτα τθσ Εταιρίασ 
υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 8. Η απόφαςθ 
αυτι αντιτάςςεται προσ τουσ τρίτουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 8α. Σριτανακοπι μπορεί να αςκθκεί μζςα ςε προκεςμία ζξι (6) 
μθνϊν από τθ υποβολι τθσ απόφαςθσ ςτθ δθμοςιότθτα που προβλζπει θ 
παράγραφοσ 2 του άρκρου 8. 
4. Οι λόγοι ακυρότθτασ που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ των διατάξεων 
για τθν επωνυμία και το ςκοπό τθσ Εταιρίασ κεραπεφονται αν, μετά από 
ςυμφωνία όλων των εταίρων, ςυμπλθρωκεί θ εταιρικι ςφμβαςθ με 
ςυμβολαιογραφικι, πράξθ και υποβλθκεί ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ 
του άρκρου 8. 
5. Πράξεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο όνομα τθσ άκυρθσ Εταιρείασ 
παραμζνουν ιςχυρζσ. Οι εταίροι ποφ είναι υπαίτιοι για τθν ακυρότθτα 
ευκφνονται απεριόριςτα και ςε ολόκλθρο απζναντι ςτουσ αναίτιουσ 
εταίρουσ και ςτουσ τρίτουσ για κάκε ηθμία που προζκυψε από τθν 
ακυρότθτα. 

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. 
4. Οι λόγοι ακυρότθτασ που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ των διατάξεων 
για τθν επωνυμία και το ςκοπό τθσ Εταιρίασ κεραπεφονται αν, μετά από 
ςυμφωνία όλων των εταίρων, ςυμπλθρωκεί θ εταιρικι ςφμβαςθ με 
ςυμβολαιογραφικι, πράξθ και υποβλθκεί ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ 
του άρκρου 8. 
5. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5 του άρκρου 6, θ εταιρία 
τίκεται αυτοδίκαια ςε λφςθ και εκκακάριςθ. Η 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. 
6. Πράξεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο όνομα τθσ άκυρθσ Εταιρείασ 
παραμζνουν ιςχυρζσ. Οι εταίροι ποφ είναι υπαίτιοι για τθν ακυρότθτα 
ευκφνονται απεριόριςτα και ςε ολόκλθρο απζναντι ςτουσ αναίτιουσ 
εταίρουσ και ςτουσ τρίτουσ για κάκε ηθμία που προζκυψε από τθν 
ακυρότθτα. 

Άρθρο 8 – Δημοςιότητα 
1. Αντίγραφο τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ κατατίκεται με επιμζλεια κάκε 
εταίρου ι διαχειριςτι και υποχρεωτικά από το υμβολαιογράφο, μζςα ςε 
ζνα μινα από τθν κατάρτιςι τθσ, ςτθ Γραμματεία του Πρωτοδικείου τθσ 
ζδρασ τθσ Εταιρίασ. Ο Γραμματζασ καταχωρίηει τθν εταιρικι ςφμβαςθ ςτο 
Μθτρϊο Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ. 
2. Με επιμζλεια κάκε εταίρου ι διαχειριςτι και με δαπάνεσ τθσ 
ενδιαφερόμενθσ Εταιρίασ, δθμοςιεφεται, ςτο Σεφχοσ Ανωνφμων Εταιριϊν 
και Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, 
ανακοίνωςθ για τθν καταχϊρθςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Εταιριϊν 
Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ των πράξεων και των ςτοιχείων που υποβάλλονται 

Άρθρο 8 – Δημοςιότητα 
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). 
 



ςε δθμοςιότθτα, τροποποιοφμενθσ ανάλογα τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 του 
Ν. 1599/1986 «χζςεισ κράτουσ - πολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου 
ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ. Α' 75/1986). Κατ' εξαίρεςθ οι 
αρχικζσ και τροποποιθμζνεσ από τθ ςυνζλευςθ των εταίρων ετιςιεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ, εκτόσ από το προςάρτθμα, κακϊσ και το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ελζγχου, δθμοςιεφονται ςτο ςφνολο τουσ είκοςι (20) θμζρεσ 
τουλάχιςτον πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ ςυνζλευςθσ και, ςε περίπτωςθ 
τροποποίθςισ τουσ, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από αυτι. 
Η βεβαίωςθ του Εκνικοφ Συπογραφείου, ςτθν οποία αναγράφεται ο 
αρικμόσ και θ θμερομθνία του Φφλλου τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ, 
ςτο οποίο δθμοςιεφεται θ περίλθψθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ, μαηί με το 
αντίγραφο τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ νομίμωσ επικυρωμζνο από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, προςκομίηονται από κάκε εταίρο ι διαχειριςτι ενϊπιον των 
αρμόδιων αρχϊν και παντόσ τρίτου ςυναλλαςςομζνου με αυτοφσ για κάκε 
νόμιμθ χριςθ προσ απόδειξθ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν το αργότερο από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ τθσ περίλθψθσ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ, το Εκνικό Συπογραφείο 
αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα του περίλθψθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
τθ ςχετικι βεβαίωςθ με τον αρικμό και τθν θμερομθνία του Φφλλου 
Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ςτο οποίο αυτι δθμοςιεφεται. 
3. Από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, το κατά το Β.Δ. Σθσ 16/22 
Ιανουαρίου 1930 Δελτίον Ανωνφμων Εταιρειϊν, κα φζρθ τον τίτλον 
"Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ - Δελτίον Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν 
Περιωριςμζνθσ Ευκφνθσ". 
4. Ο Γραμματζασ κάκε Πρωτοδικείου τθρεί Μθτρϊο Εταιριϊν 
Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, που αποτελείται από: 
α) το βιβλίο μθτρϊου,  
β) τθ μερίδα κάκε Εταιρίασ,  
γ) το φάκελο τθσ Εταιρίασ, και  
δ) το ευρετιριο των εταιριϊν. 



το βιβλίο μθτρϊου καταχωρίηεται με χρονολογικι ςειρά θ επωνυμία κάκε 
Εταιρίασ περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ. Οι καταχωριηόμενεσ Εταιρίεσ 
αρικμοφνται, ο δε αρικμόσ καταχϊρθςθσ, που αποτελεί τον αρικμό 
μθτρϊου τθσ Εταιρίασ, αναγράφεται ςτο φάκελο και τθ μερίδα τθσ 
Εταιρίασ. Ο αρικμόσ μθτρϊου μνθμονεφεται επίςθσ ςε κάκε ζγγραφο που 
υποβάλλεται για καταχϊρθςθ ςτθ Γραμματεία του Πρωτοδικείου και ςε 
κάκε ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Ο αρικμόσ μθτρϊου 
Εταιρίασ δεν μπορεί να δοκεί ςε άλλθ, ακόμα και μετά τθ λιξθ τθσ. τθ 
μερίδα τθσ Εταιρίασ καταχωρίηονται οι πράξεισ και τα ςτοιχεία που 
υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
νόμου. τθ μερίδα αυτι αναγράφονται, θ επωνυμία, θ ζδρα, θ διάρκεια και 
το κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ, τα ονοματεπϊνυμα και οι διευκφνςεισ κατοικίασ 
των διαχειριςτϊν, τα ονοματεπϊνυμα και οι διευκφνςεισ των προςϊπων τα 
οποία από κοινοφ ι μεμονωμζνα εκπροςωποφν τθν Εταιρία και το 
ονοματεπϊνυμο και θ διεφκυνςθ του προςϊπου που είναι 
εξουςιοδοτθμζνο για τθν παραλαβι των προσ τθν Εταιρία κοινοποιοφμενων 
εγγράφων. Μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ των ανωτζρω ςθμειϊνονται ςτθ 
μερίδα τθσ Εταιρίασ αμζςωσ μετά τισ ςχετικζσ καταχωρίςεισ ι τθν υποβολι 
των ςχετικϊν εγγράφων. 
το φάκελο τθσ Εταιρίασ τθροφνται όλα τα ζγγραφα που καταχωρίηονται 
ςτθ μερίδα τθσ. 
το ευρετιριο των Εταιριϊν αναγράφεται με αλφαβθτικι ςειρά θ ακριβισ 
επωνυμία κάκε Εταιρίασ και ο αρικμόσ μθτρϊου τθσ. Για τθν τιρθςθ του 
ευρετθρίου δε λαμβάνονται υπόψθ οι λζξεισ «Εταιρία Περιοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ». 
Οι φάκελλοι και οι μερίδεσ ταξινομοφνται με βάςθ τον αρικμό μθτρϊου τθσ 
Εταιρίασ.    
5. Προ τθσ ςυντελζςεωσ των ωσ άνω διατυπϊςεων ουδείσ των εταίρων 
δφναται να υπαναχωριςθ τθσ εταιρείασ. Ο κάνατοσ ι πτϊχευςισ ι θ 
απαγόρευςισ τινόσ των εταίρων δεν αποτελεί κϊλθμα δια τθν ενζργεια των 



διατυπϊςεων τοφτων. 
6. ε περίπτωςθ που θ Εταιρία ιδρφει υποκαταςτιματα ςτθν περιφζρεια 
άλλου Πρωτοδικείου, ζξω από τθν ζδρα τθσ, πρζπει να κατατίκεται ςτθ 
Γραμματεία αυτοφ του Πρωτοδικείου, με επιμζλεια κάκε εταίρου ι 
διαχειριςτι, αντίγραφο τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ, μζςα ς' ζνα μινα από τθν 
ίδρυςθ του υποκαταςτιματοσ. Ο Γραμματζασ καταχωρίηει τθν εταιρικι 
ςφμβαςθ ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, με τθν ευδιάκριτθ 
ζνδειξθ «Τποκατάςτθμα». Για τισ υποχρεϊςεισ που δθμιουργοφνται πριν 
από τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω διατυπϊςεων, ευκφνονται μαηί με τθν 
Εταιρία και οι διαχειριςτζσ ςε ολόκλθρο. 
7. Μετά από αίτθςθ κάκε ενδιαφερομζνου, παραδίδονται ι ςτζλλονται από 
τθ Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου αντίγραφα των πράξεων και 
των ςτοιχείων που τθροφνται ςτο φάκελλο, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 
παράγραφο 4, επικυρωμζνα ι όχι, αφοφ καταβλθκεί το διοικθτικό κόςτοσ. 
Σο φψοσ αυτοφ του κόςτουσ, κακϊσ και ο τρόποσ είςπραξθσ και καταβολισ 
του, ορίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ και 
Οικονομικϊν.  
8. Με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Εμπορίου, που 
δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, κακορίηονται οι 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ λειτουργία του Μθτρϊου Εταιριϊν 
Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ. 
 

Άρθρο 9 – Προςωπικότισ τησ εταιρείασ 
1. Μόνον από τθσ ςυντελζςεωσ των εν τω προθγουμζνω άρκρω 8 
διατυπϊςεων θ εταιρεία κτάται νομικιν προςωπικότθτα. 
2. Οι επ' ονόματι τθσ εταιρείασ, προ τθσ κατά το άρκρον 8 παρ. 2 
δθμοςιεφςεωσ ςυμβλθκζντεσ ευκφνονται απεριορίςτωσ και εισ ολόκλθρον. 
Ευκφνεται όμωσ μόνθ θ εταιρεία, δια τα ρθτϊσ επ' ονόματι αυτισ προ του 
χρόνου τοφτου γενομζνασ πράξεισ, εάν, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ 
δθμοςιεφςεωσ ταφτθσ, ανελιφκθςαν υπ' αυτισ αι εντεφκεν υποχρεϊςεισ. 

Άρθρο 9 – Προςωπικότισ τησ εταιρείασ 
1. Μόνον από τθσ ςυντελζςεωσ των εν τω προθγουμζνω άρκρω 8 
διατυπϊςεων θ εταιρεία κτάται νομικιν προςωπικότθτα. 
2. Οι επ' ονόματι τθσ εταιρείασ, προ τθσ κατά το άρκρον 8 παρ. 2 
δθμοςιεφςεωσ ςυμβλθκζντεσ ευκφνονται απεριορίςτωσ και εισ ολόκλθρον. 
Ευκφνεται όμωσ μόνθ θ εταιρεία, δια τα ρθτϊσ επ' ονόματι αυτισ προ του 
χρόνου τοφτου γενομζνασ πράξεισ, εάν, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ 
δθμοςιεφςεωσ ταφτθσ, ανελιφκθςαν υπ' αυτισ αι εντεφκεν υποχρεϊςεισ. 



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 10 – φγκλιςισ τησ ςυνελεφςεωσ 
1. Αι αποφάςεισ των εταίρων λαμβάνονται εν ςυνελεφςει. 
2. Η ςυνζλευςισ ςυγκαλείται υπό των διαχειριςτϊν. Οι εταίροι καλοφνται 
εγγράφωσ, τθσ προςκλιςεωσ επιδιδομζνθσ αποδεδειγμζνωσ εισ τθν 
ςθμειουμζνθν εν τω εν άρκρω 25 βιβλίω διεφκυνςιν αυτϊν, οκτϊ 
τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ ςυνελεφςεωσ. Εν τθ προςκλιςει δζον να 
αναγράφθται θ θμζρα, θ ϊρα και ο τόποσ τθσ ςυνελεφςεωσ, ωσ και τα προσ 
ςυηιτθςιν κζματα. 
3. Η ςυνζλευςθ ςυγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία φορά κατ' ζτοσ 
το αργότερο ζωσ τθ δεκάτθ (10θ) 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 μπορεί να 
γίνει από οποιονδιποτε εταίρο κατ' ανάλογθ εφαρμογι του άρκρο 11 
παράγραφοσ 2. 
4. Εφ' όςον είναι ςφμφωνοι άπαντεσ οι εταίροι, δφνανται να ςυνζλκωςιν εισ 
ςυνζλευςιν και αν δεν ετθρικθςαν αι εν παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου 
διατυπϊςεισ. Επίςθσ εάν άπαντεσ οι εταίροι είναι παρόντεσ εγκφρωσ, 
αποφαςίηουςι, μθ υπαρχοφςθσ αντιρριςεωσ τινόσ εξ αυτϊν, επί παντόσ 
κζματοσ τθσ αρμοδιότθτασ τθσ ςυνελεφςεωσ. 

Άρθρο 10 – φγκλιςισ τησ ςυνελεφςεωσ 
1. Αι αποφάςεισ των εταίρων λαμβάνονται εν ςυνελεφςει. 
2. Η 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. Η ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ γίνεται από το διαχειριςτι, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του καταςτατικοφ, ςε κάκε περίπτωςθ πριν από οκτϊ (8) 
τουλάχιςτον μζρεσ. Η θμζρα τθσ ςφγκλθςθσ και θ θμζρα τθσ ςυνζλευςθσ δεν 
υπολογίηονται ςτθν προκεςμία αυτι. Η 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. 
5. Η 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. 

Άρθρο 19 – Ανάκληςισ των διαχειριςτών  
1. Η διαχείριςθ που ζχει ανατεκεί με το καταςτατικό ςε ζναν ι 
περιςςότερουσ εταίρουσ για οριςμζνο χρόνο μπορεί να ανακλθκεί από το 
μονομελζσ πρωτοδικείο κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ 
(άρκρο 739 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ) μόνο για ςπουδαίο λόγο, 
εφόςον ελιφκθ για αυτό καταφατικι απόφαςθ από τθ ςυνζλευςθ των 
εταίρων. Σζτοια απόφαςθ δεν απαιτείται όταν υπάρχουν δφο μόνο εταίροι.  
ε περίπτωςθ επείγοντοσ αποφαςίηει προςωρινά το μονομελζσ 
πρωτοδικείο κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 686 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ 
Δικονομίασ. Η διαχείριςθ, που ζχει ανατεκεί με το καταςτατικό ςε εταίρουσ 
για χρόνο μθ οριςμζνο, ανακαλείται με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των 
εταίρων οποτεδιποτε με τθν επιφφλαξθ τθσ τυχόν αξιϊςεωσ για 
αποηθμίωςθ. 
2. Λθφκείςασ αποφάςεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ περί ανακλιςεωσ ι κατά τθν 
προθγουμζνθν παράγραφον αίτθςισ ανακλιςεωσ, ενϊπιον του Δικαςτθρίου 
ι του Προζδρου των Πρωτοδικϊν, δφναται να αςκθκι υπό παντόσ εταίρου. 
3. πουδαίοσ λόγοσ κεωρείται ιδία θ βαρεία παράβαςισ κακθκόντων ι θ 
ανικανότθσ προσ τακτικισ διαχείριςιν. υμφωνία περί μθ ανακλιςεωσ 
ζνεκα ςπουδαίου λόγου είναι άκυροσ. 
4. Η διαχείριςθ, που ζχει ανατεκεί με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των 
εταίρων ςε εταίρουσ ι ςε τρίτουσ μθ εταίρουσ για οριςμζνο χρόνο, 
ανακαλείται με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων οποτεδιποτε με τθν 
επιφφλαξθ τθσ τυχόν αξιϊςεωσ για αποηθμίωςθ.  
Εάν οι εταίροι είναι δφο, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ, θ διαχείριςθ μπορεί να 
ανακλθκεί από το δικαςτιριο μόνο για ςπουδαίο λόγο, χωρίσ απόφαςθ τθσ 
ςυνζλευςθσ των εταίρων. 
ε περίπτωςθ επείγοντοσ αποφαςίηει προςωρινά το μονομελζσ 
πρωτοδικείο κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 686 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ 

Άρθρο 19 – Ανάκληςη διαχειριςτών 
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 



Δικονομίασ. 
5. Ζνεκα ςπουδαίου λόγου δφναται να αποκλειςκι τθσ κατά το άρκρον 16 
διαχειρίςεωσ εταίροσ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου. 

εκλογι διαχειριςτι και το καταςτατικό δεν περιζχει ςχετικζσ προβλζψεισ, 
ιςχφει θ διαχείριςθ του άρκρου 16. 

Άρθρο 22 – Απογραφή και ετήςιοι ιςολογιςμοί (ετήςιεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ) 
1. Μία φορά το χρόνο, ςτο τζλοσ τθσ εταιρικισ χριςθσ, οι διαχειριςτζσ τθσ 
Εταιρίασ υποχρεοφνται να ςυντάςςουν απογραφι όλων των ςτοιχείων του 
Ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ τθσ, με λεπτομερι περιγραφι του κάκε 
ςτοιχείου. Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ καταρτίηονται 
από τουσ διαχειριςτζσ τθσ με βάςθ τθν απογραφι αυτι. 
3. Για τθν κατάρτιςθ τθσ ζκκεςθσ διαχείριςθσ του ι των διαχειριςτϊν, που 
απευκφνονται ςτθ υνζλευςθ των εταίρων, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι 
διατάξεισ του άρκρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, και 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. 
4. 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. 
5. 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, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι 
διατάξεισ των άρκρων 144 ζωσ 146 του κ.ν. 2190/1920. 

Άρθρο 22 - φνταξη, ζλεγχοσ  και δημοςίευςη οικονομικών καταςτάςεων  
1. Στο τζλοσ κάκε εταιρικισ χριςθσ με μζριμνα του διαχειριςτι 
ςυντάςςονται οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ εγκρίνονται 
από τθ ςυνζλευςθ των εταίρων. Η 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. 

Άρθρο 24 – Αποθεματικόν κεφάλαιον  
Ετθςίωσ αφαιρείται το εικοςτόν τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν προσ 
ςχθματιςμόν αποκεματικοφ. Η αφαίρεςισ αφτθ παφει οφςα υποχρεωτικι 
όταν το αποκεματικόν φκάςθ το εν τρίτον του κεφαλαίου. 
 

Άρθρο 24 – Αποθεματικόν κεφάλαιον  
Ετθςίωσ αφαιρείται το εικοςτόν τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν προσ 
ςχθματιςμόν αποκεματικοφ. Η αφαίρεςισ αφτθ παφει οφςα υποχρεωτικι 
όταν το αποκεματικόν φκάςθ το εν τρίτον του κεφαλαίου. Πρόςκετα 
αποκεματικά μποροφν να προβλζπονται από το καταςτατικό ι να 
αποφαςίηονται από τουσ εταίρουσ. 

 Άρθρο 24α – Διανομή κερδών  
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. Η αγωγι για τθν αναηιτθςθ 



αυτϊν παραγράφεται πζντε (5) ζτθ μετά τθν καταβολι αυτϊν. 

Άρθρο 25 - Σήρηςισ υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριςτών 
Οι διαχειριςταί υποχρεοφνται όπωσ τθρϊςιν εισ τθν ελλθνικιν και τα εξισ 
βιβλία, εκτόσ των υπό άλλων νόμων επιβαλλομζνων, δεόντωσ κεωροφμενα 
υπό του Οικονομικοφ Εφόρου. 
 1. Σο βιβλίον εταίρων, εν τω οποίω καταχωρίηονται το όνομα του εταίρου, 
θ ικαγζνεια και θ διεφκυνςισ τθσ κατοικίασ αυτοφ, αι ειςφοραί εκάςτου ωσ 
και αι τυχόν μεταβολαί των προςϊπων των εταίρων. 
 2. Σο βιβλίον πρακτικϊν ςυνελεφςεων, εν τω οποίω καταχωρίηονται αι υπό 
των εταίρων λαμβανόμεναι αποφάςεισ. 
3. Σο βιβλίον πρακτικϊν διαχειρίςεωσ, εν τω οποίω καταχωρίηονται αι 
αποφάςεισ των διαχειριςτϊν. 

Άρθρο 25 – Σήρηςη υποχρεωτικών 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. Η εταιρεία φζρει το βάροσ απόδειξθσ ότι οι αποφάςεισ των εταίρων και 
του διαχειριςτι ζλαβαν χϊρα τθν θμερομθνία και ϊρα που αναγράφεται 
ςτο βιβλίο. 

Άρθρο 28 - Μεταβίβαςισ του εταιρικοφ μεριδίου 
3. Η μεταβίβαςισ του εταιρικοφ μεριδίου γίνεται μόνον δια 
ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, περιλαμβάνοντοσ και το όνομα, το 
επάγγελμα, τθν κατοικίαν και τθν ικαγζνειαν του προσ ον θ μεταβίβαςισ, 
επάγεται δε αποτελζςματα ωσ προσ τθν εταιρείαν από τθσ εγγραφθσ εισ το 
κατά το άρκρον 25 βιβλίον των εταίρων. Η εγγραφι, εφόςον ετθρικθςαν αι 
κατά το καταςτατικόν και τον νόμον προχποκζςεισ τθσ μεταβιβάςεωσ, 
γίνεται αιτιςει του μεταβιβάηοντοσ ι του προσ ον θ μεταβίβαςθσ, επί τθ 
προςκομίςει αντιγράφου τθσ γενομζνθσ πράξεωσ. 

Άρθρο 28 - Μεταβίβαςισ του εταιρικοφ μεριδίου 
3. Η 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. Η 
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. 

Άρθρο 29 - Μεταβίβαςισ του εταιρικοφ μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω 
προικόσ 
1. Εν τω καταςτατικϊ δεν δφναται να ορίηθται, ότι απαγορεφεται θ 
μεταβίβαςισ του εταιρικοφ μεριδίου αιτία κανάτου ι λόγω προικόσ. 
Δφναται όμωσ να ορίηθται, ότι το εταιρικόν μερίδιον κα εξαγοράηθται, κατά 

Άρθρο 29 – Μεταβίβαςη εταιρικοφ μεριδίου αιτία θανάτου 
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 



τασ περιπτϊςεισ ταφτασ, υπό προςϊπου υποδεικνυομζνου παρά τθσ 
εταιρείασ κατά τθν πραγματικιν αυτοφ αξίαν, προςδιοριηομζνθν υπό του 
Προζδρου των Πρωτοδικϊν κατά τθν διαδικαςίαν του άρκρου 634 τθσ 
Πολιτικισ Δικονομίασ. 

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. 

Άρθρο 33 - Ζξοδοσ εταίρου και αποκλειςμόσ εταίρου 
1. Σο καταςτατικόν δφναται να περιλαμβάνθ διατάξεισ περί δικαιϊματοσ 
των εταίρων όπωσ εξζλκωςι τθσ εταιρείασ υπό ωριςμζνασ προχποκζςεισ. 

Άρθρο 33 - Ζξοδοσ εταίρου και αποκλειςμόσ εταίρου 
1. Κάκε εταίροσ δφναται να εξζλκει από τθν εταιρία με διλωςι του προσ το 
διαχειριςτι εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτο καταςτατικό. το 
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. 

Άρθρο 38 - Γενικαί διατάξεισ 
1.Σροποποίθςισ τθσ εταιρικισ ςυμβάςεωσ δφναται να γίνθ μόνον δι' 
αποφάςεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ, λαμβανομζνθσ δια πλειοψθφίασ 
τουλάχιςτον των τριϊν τετάρτων του όλου αρικμοφ των εταίρων, 
εκπροςωποφντων τα τρία τζταρτα του όλου εταιρικοφ κεφαλαίου. 
2. Επιφυλαςςομζνων των διατάξεων του άρκρου 40 παρ. 4, θ κατά τθν 
παράγραφον 1 του παρόντοσ άρκρου απόφαςισ δζον να περιβλθκι τον 
τφπον του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου. 
3. Απόφαςισ λαμβανομζνθ ςυναινζςει πάντων των εταίρων απαιτείται 
προκειμζνου:  
α) περί μεταβολισ τθσ εκνικότθτοσ τθσ εταιρείασ και  
β) περί επαυξιςεωσ των υποχρεϊςεων των εταίρων ι τθσ ευκφνθσ αυτϊν 
ωσ και περί μειϊςεωσ των εκ του καταςτατικοφ δικαιωμάτων αυτϊν, εκτόσ 
αν άλλωσ ορίηθται εν τω παρόντι νόμω. 
4. Κάκε τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ μαηί με ολόκλθρο το νζο 
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που 
ορίηει το άρκρο 8.  

Άρθρο 38 - Γενικαί διατάξεισ 
1. Η 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. 
2. Επιφυλαςςομζνων των διατάξεων του άρκρου 40 παρ. 4, θ κατά τθν 
παράγραφον 1 του παρόντοσ άρκρου απόφαςισ δζον να περιβλθκι τον 
τφπον του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου. 
3. Απόφαςισ λαμβανομζνθ ςυναινζςει πάντων των εταίρων απαιτείται 
προκειμζνου:  
α) περί μεταβολισ τθσ εκνικότθτοσ τθσ εταιρείασ και  
β) περί επαυξιςεωσ των υποχρεϊςεων των εταίρων ι τθσ ευκφνθσ αυτϊν 
ωσ και περί μειϊςεωσ των εκ του καταςτατικοφ δικαιωμάτων αυτϊν, εκτόσ 
αν άλλωσ ορίηθται εν τω παρόντι νόμω. 
4. Κάκε τροποποίθςθ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ μαηί με ολόκλθρο το νζο 
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που 
ορίηει το άρκρο 8.  



Πριν από τθν τιρθςθ των παραπάνω διατυπϊςεων, θ τροποποίθςθ δεν 
παράγει αποτελζςματα. 

Πριν από τθν τιρθςθ των παραπάνω διατυπϊςεων, θ τροποποίθςθ δεν 
παράγει αποτελζςματα. 
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). 

Άρθρο 42 - Διατυπώςεισ μειώςεωσ 
1. Η λόγω μειϊςεωσ του εταιρικοφ κεφαλαίου τροποποίθςισ τθσ εταιρικισ 
ςυμβάςεωσ δφναται να γίνθ μόνον μετά πάροδον δφο μθνϊν από τθσ 
επιμελεία των διαχειριςτϊν δθμοςιεφςεωσ άπαξ εισ το κατά το άρκρον 8 
παρ. 3 Δελτίον και δισ εισ μίαν τουλάχιςτον θμερθςίαν εφθμερίδα, 
εκδιδομζνθν εν τθ ζδρα τθσ εταιρίασ, περιλιψεωσ τθσ περί μειϊςεωσ του 
κεφαλαίου αποφάςεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ, εφ' όςον εντόσ τθσ προκεςμίασ 
ταφτθσ, ουδείσ των προ τθσ τελευταίασ δθμοςιεφςεωσ δανειςτϊν τθσ 
εταιρίασ, διατυπϊςθ, εγγράφωσ προσ τθν εταιρίαν τασ αντιρριςεισ του. 

Άρθρο 42 - Διατυπώςεισ μειώςεωσ 
1. Η 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. 

Άρθρο 43α - Μονοπρόςωπη εταιρία περιοριςμζνησ ευθφνησ 
1. Η εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ μπορεί να ςυςτακεί από ζνα πρόςωπο 
ι να καταςτεί μονοπρόςωπθ, οπότε ςτθ επωνυμία τθσ ςυμπεριλαμβάνεται 
ολογράφωσ οι λζξεισ "ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ 
ΕΤΘΤΝΗ". 

Άρθρο 43α - Μονοπρόςωπη εταιρία περιοριςμζνησ ευθφνησ 
1. Μονοπρόςωπθ εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ είναι θ εταιρία που 
ςυςτινεται από ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κακίςταται μονοπρόςωπθ 
κατά τθ λειτουργία τθσ. 

Άρθρο 44 - Λόγοι λφςεωσ 
1. Η εταιρία λφεται: 
α) Κατά πάςαν υπό του νόμου ι υπό του καταςτατικοφ προβλεπομζνθν 
περίπτωςιν. 
β) Δι' αποφάςεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ των εταίρων, λαμβανομζνθσ, εφ' όςον 
εν τω καταςτατικϊ δεν ορίηεται άλλωσ, υπό των τρίτων τετάρτων του όλου 
αρικμοφ των εταίρων, εκπροςωποφντων τα τρία τζταρτα του όλου 
εταιρικοφ κεφαλαίου.  

Άρθρο 44 - Λόγοι λφςεωσ 
1. Η εταιρία λφεται: 
α) Κατά πάςαν υπό του νόμου ι υπό του καταςτατικοφ προβλεπομζνθν 
περίπτωςιν. 
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. 



γ) Δια δικαςτικισ αποφάςεωσ ζνεκα ςπουδαίου λόγου, αιτιςει τινόσ, ι 
τινϊν των εταίρων εκπροςωποφντων τουλάχιςτον το εν δζκατον του 
εταιρικοφ κεφαλαίου. 
 δ) Δια τθσ κθρφξεωσ τθσ εταιρίασ εισ κατάςταςιν πτωχεφςεωσ.  
2. Η εταιρία δεν λφεται δια τθσ απαγορεφςεωσ, τθσ πτωχεφςεωσ ι του 
κανάτου τινόσ ι τινϊν των εταίρων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται εν τω 
καταςτατικϊ. 
3. Η λφςθ τθσ Εταιρείασ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που 
ορίηει το άρκρο 8. 

γ) Δια δικαςτικισ αποφάςεωσ ζνεκα ςπουδαίου λόγου, αιτιςει τινόσ, ι 
τινϊν των εταίρων εκπροςωποφντων τουλάχιςτον το εν δζκατον του 
εταιρικοφ κεφαλαίου. 
δ) Δια τθσ κθρφξεωσ τθσ εταιρίασ εισ κατάςταςιν πτωχεφςεωσ.  
ε)  Όταν παρζλκει ο οριςμζνοσ χρόνοσ διάρκειασ, εκτόσ αν ο χρόνοσ αυτόσ 
παρατακεί πριν λιξει με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων. 
2. Η εταιρία δεν λφεται δια τθσ απαγορεφςεωσ, τθσ πτωχεφςεωσ ι του 
κανάτου τινόσ ι τινϊν των εταίρων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται εν τω 
καταςτατικϊ. 
3. Η λφςθ τθσ Εταιρείασ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που 
ορίηει το άρκρο 8. 
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. 

Άρθρο 45 - Απώλεια κεφαλαίου 
1. Εν περιπτϊςει απωλείασ του 1/2 του εταιρικοφ κεφαλαίου, οι 
διαχειριςταί υποχρεοφνται να ςυγκαλζςωςι τθν ςυνζλευςιν των εταίρων, 
ίνα αποφαςίςθ περί τθσ διαλφςεωσ τθσ εταιρίασ ι περί τθσ μειϊςεωσ του 
εταιρικοφ κεφαλαίου, πάντωσ κατά ποςοςτόν ουχί μικρότερον του εν 
άρκρω 4 παρ. 1 οριηομζνου ελαχίςτου κεφαλαίου. 

Άρθρο 45 - Απώλεια ιδίων κεφαλαίων 
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. 

Άρθρο 48 - Απογραφή και ιςολογιςμόσ 
Άμα τθ ενάρξει τθσ εκκακαρίςεωσ, οι εκκακαριςταί υποχρεοφνται να 
ενεργιςωςιν απογραφιν τθσ εταιρικισ περιουςίασ και καταρτίςωςιν 
ιςολογιςμόν, ον δθμοςιεφουςιν εισ το εν άρκρω 8 παρ. 3 Δελτίον. Εφ' όςον 
θ εκκακάριςισ εξακολουκεί οι εκκακαριςταί υποχρεοφνται να καταρτίηωςι 
κακ' ζκαςτον ζτοσ ιςολογιςμόν. 

Άρθρο 48 – Οικονομικζσ καταςτάςεισ εκκαθάριςησ 
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. Η 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. 

Άρθρο 50 – Σζλοσ εκκαθάριςησ 
Μετά τθν περάτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, οι εκκακαριςτζσ καταρτίηουν τον 
τελικό ιςολογιςμό, που υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του 
άρκρου 8 παρ.1 και τον δθμοςιεφουν ςτο Δελτίο που προβλζπεται ςτθν 
παρ. 3 του ίδιου άρκρου. τθ ςυνζχεια διανζμουν το προϊόν τθσ 
εκκακάριςθσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ ςτουσ εταίρουσ, ανάλογα με τθ 
μερίδα ςυμμετοχι τουσ. 

Άρθρο 50 – Σζλοσ εκκαθάριςησ 
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. 

Άρθρο 57 -  Εγκατάςταςισ εν Ελλάδι 
Αλλοδαπαί εταιρίαι περιωριςμζνθσ ευκφνθσ δφνανται να εγκαταςτιςωςιν 
εν Ελλάδι υποκατάςτθμα ι πρακτορείον κατόπιν αποφάςεωσ του Τπουργοφ 
Εμπορίου. 

Άρθρο 57 – Εγκατάςταςη ςτην Ελλάδα υποκαταςτήματοσ ή πρακτορείου 
αλλοδαπήσ εταιρίασ με ζδρα κράτοσ-μζλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ή 
χώρασ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
1. Η 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.ΜΗ.. 
2. Η εγγραφι ςτο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται με αίτθςθ τθσ ενδιαφερόμενθσ 
αλλοδαπισ εταιρείασ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ΓΕΜΗ 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. Η 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. 

Άρθρο 58 - Άδεια εγκαταςτάςεωσ 
1. Η κατά το προθγοφμενον άρκρον απόφαςισ εκδίδεται εφόςον: 
α) Η εταιρεία ζχει ςυςτακι ςυμφϊνωσ προσ τουσ νόμουσ τθσ Πολιτείασ, εισ 
θν ευρίςκεται θ ζδρα αυτισ και είναι εν λειτουργία.  
β) Προςκόμιςθ κεκυρωμζνον, υπό τθσ αρμοδίασ Προξενικισ Αρχισ, 
αντίγραφον του εγγράφου πλθρεξουςιότθτοσ του αντιπροςϊπου ι 
πράκτορασ αυτισ περιλαμβάνοντοσ απαραιτιτωσ και τον διοριςμόν 
αντικλιτου και αναφζροντοσ το ονοματεπϊνυμον των εκπροςωποφντων 
τθν εταιρίαν εν τθ ζδρα αυτισ, ωσ και τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ. 
γ) Αι θμεδαπαί εταιρίαι δφνανται να εγκαταςτιςωςιν υποκατάςτθμα ι 
πρακτορείον εισ τθν Πολιτείαν ζνκα ι ζδρα τθσ αλλοδαπισ Εταιρίασ. 
2. Η κατά το άρκρον 57 απόφαςισ καταχωρίηεται και δθμοςιεφεται 
ςυμφϊνωσ προσ τθν διάταξιν του άρκρου 8 του παρόντοσ. 

Άρθρο 58 – Εγκατάςταςη ςτην Ελλάδα υποκαταςτήματοσ ή πρακτορείου 
αλλοδαπήσ εταιρείασ Σρίτησ χώρασ 
1. Η 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 ΓΕΜΗ. 
 2. Η 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. 

 


