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Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι−
ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της 
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και 
εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων 
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της 
νόµιµης άσκησής τους.

2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος 
ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας 
εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως 
ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που 
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον 
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. 
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί 
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη 
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόµιση νέων.

Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα 
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν 
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούµενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση υπεύθυνης 
δήλωσης µε την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.

3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές 
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως 
δραστηριότητες, µεριµνούν για την ηλεκτρονική µετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου 
γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των συναρµόδιων 
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.

4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, 
απόφασης ή γνωµοδότησης από κρατικές κεντρικές και 
περιφερειακές αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση 
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία 
αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία.

5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση 
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται 
όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα 
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των 
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.

6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή 
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώµης, 
αρκεί η προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. ∆εν 
επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας αρχής αναζήτηση 
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν, 
δεν λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η 
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµό−
διου υπαλλήλου.

7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρό−
ντος νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν 
το νοµοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση 
αδειών, µε σκοπό τη µείωση: (α) των απαιτούµενων 
αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους 
µε υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος.

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις 
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρµογή διατάξεων ∆ιεθνών Συµ−
βάσεων και της κοινοτικής νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής 
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Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση σύστασης επισυνάπτε−
ται ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µελέτη σκοπιµότητας 
από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) Η προσδοκώµενη συµβολή της ελεύθερης ζώνης ή 
ελεύθερης αποθήκης στην αύξηση της εµπορευµατικής 
διακίνησης εµπορευµάτων τρίτων χωρών σε συνδυασµό 
µε τα γενικότερα οικονοµικά οφέλη που αναµένονται 
από τη λειτουργία της.

β) Ο προβλεπόµενος ή/και ο υπάρχων όγκος διακίνη−
σης µη κοινοτικών εµπορευµάτων µέσω της προτεινό−
µενης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.

γ) Τα παρεχόµενα για τη σωστή διοίκηση και εκµετάλ−
λευση της ελεύθερης ζώνης εχέγγυα όπως και εκείνα 
για τη σωστή διαχείριση των εµπορευµάτων.

5. Η διοίκηση των ελεύθερων ζωνών ασκείται από 
νοµικά πρόσωπα, των δε ελεύθερων αποθηκών ασκείται 
είτε από φυσικά είτε από νοµικά πρόσωπα.

6. Στις ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες 
επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
µετά από εισήγηση του Φορέα ∆ιοίκησης αυτών, να 
ασκούνται δραστηριότητες βιοµηχανικής ή και εµπο−
ρικής φύσης ή και παροχής υπηρεσιών από φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, εφόσον παρέχονται όλα τα εχέγγυα 
που κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση του συ−
νόλου της τελωνειακής νοµοθεσίας.

7. Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που έχουν αποτεθεί 
σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη µπορεί:

α) Να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.

β) Να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες, χωρίς 
άδεια της Τελωνειακής Αρχής, που εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση τους, τη βελτίωση της εµφάνισής τους ή και 
της εµπορικής ποιότητας ή και αυτές που απαιτούνται 
για την προετοιµασία της διανοµής ή και µεταπώλησής 
τους.

γ) Να υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, 
προσωρινής εισαγωγής µε τους όρους που προβλέπο−
νται από τα καθεστώτα αυτά.

δ) Να εγκαταλείπονται υπέρ του ∆ηµοσίου ή και να 
καταστρέφονται, χωρίς οι απαιτούµενες διαδικασίες 
να συνεπάγονται έξοδα για το ∆ηµόσιο, ενώ τα υπο−
λείµµατα της καταστροφής λαµβάνουν έναν από τους 
τελωνειακούς προορισµούς που προβλέπονται για τα 
µη κοινοτικά εµπορεύµατα.»

Άρθρο 42
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του εξαγωγικού 

εµπορίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 230),
β) ο ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώ−

σεως των περί εξωτερικού εµπορίου διατάξεων, ως και 
καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α΄ 144),

γ) το άρθρο 38 του ν. 2778/1999 «Αµοιβαία Κεφάλαια 
Ακίνητης Περιουσίας − Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνη−
τη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 295) και

δ) το άρθρο 25 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιω−
τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Βασικά χαρακτηριστικά

1. Εισάγεται νέα εταιρική µορφή, η ιδιωτική κεφαλαι−
ουχική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει νοµική προσω−
πικότητα και είναι εµπορική, ακόµη και αν ο σκοπός 
της δεν είναι εµπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην 
ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την οποία 
έχει οριστεί από το νόµο αποκλειστικά άλλη εταιρική 
µορφή.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές 
υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρεία µε την περι−
ουσία της.

3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει κεφάλαιο 
τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συµµετέχουν στην 
εταιρεία µε κεφαλαιακές, µε εξωκεφαλαιακές ή µε εγγυ−
ητικές εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79.

4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να συ−
νιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται µονοπρό−
σωπη. Το όνοµα του µοναδικού εταίρου υποβάλλεται 
σε δηµοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.

5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά 
έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της 
και τα πρακτικά µπορούν να συντάσσονται και σε µία 
από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται το άρθρο 14 του 
ν. 3419/ 2005 (Α΄ 297). Στις σχέσεις της εταιρείας και 
των εταίρων µε τους τρίτους υπερισχύει το κείµενο 
στην ελληνική.

Άρθρο 44
Επωνυµία

1. Η επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 
σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων 
εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης που 
ασκεί. Φανταστική επωνυµία είναι επίσης επιτρεπτή.

2. Στην επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολο−
γράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή 
η συντοµογραφία «Ι.Κ.Ε.».

3. Ενόσω η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επω−
νυµία της συµπεριλαµβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσω−
πη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη 
Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται µε κα−
ταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µε µέριµνα του διαχειριστή, χωρίς 
τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να αποδίδεται 
ολόκληρη µε λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. 
Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περι−
έχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την έν−
δειξη «P.C.» και αν είναι µονοπρόσωπη τις λέξεις «Single 
Member Private Company» ή «Single Member P.C.».

Άρθρο 45
Έδρα

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της 
στο δήµο που αναφέρεται στο καταστατικό της.
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2. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας 
σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δεν 
επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα 
αυτή αναγνωρίζει τη µεταφορά και τη συνέχιση της νο−
µικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθε−
ση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της µεταφοράς 
για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζοµέ−
νους. Η έκθεση αυτή, µαζί µε οικονοµικές καταστάσεις 
µεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και 
τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και 
των εργαζοµένων. Η απόφαση µεταφοράς δεν λαµβά−
νεται, αν δεν παρέλθουν δύο µήνες από τη δηµοσίευση 
αυτή. Η µεταφορά αποφασίζεται οµόφωνα από τους 
εταίρους. Η αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
µπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της µε−
ταφοράς για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.

3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν έχει υποχρέ−
ωση να έχει την πραγµατική της έδρα στην Ελλάδα.

4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να ιδρύει 
υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή άλλες µορφές δευτε−
ρεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλά−
δας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 46
∆ιάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου. Αν 
δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, 
η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή 
της. H διάρκεια µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των 
εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 72 πα−
ράγραφος 5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση 
ισχύει για δώδεκα (12) έτη.

Άρθρο 47
Εταιρική διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρονται η επωνυµία της, το εταιρικό κεφάλαιο 
και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του 
άρθρου 79, ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα 
της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εται−
ρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η 
ιστοσελίδα της εταιρείας σύµφωνα µε την επόµενη 
παράγραφο.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει µέσα σε 
ένα µήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική 
ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εµφανίζονται µε µέριµνα 
και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοµατεπώνυµα και οι 
διευθύνσεις των εταίρων, µε την κατηγορία εισφορών 
του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, 
καθώς και οι πληροφορίες της προηγούµενης παραγρά−
φου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της 
εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες µπορούν να έχουν 
κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόµενό της είναι σαφώς 
διακριτό ανά εταιρεία.

3. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, 
είναι υποχρεωµένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και 
χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούµενης 
παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 48
Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ 
Μέρους του παρόντος νόµου, υπάγονται σε δικαστήριο, 
αποκλειστικά αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας 

της εταιρείας, που κρίνει µε τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

2. Με το αρχικό καταστατικό µπορούν να υπάγονται 
οι υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη 
διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση µεταξύ 
εταίρων ή µεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. 
Ρήτρα διαιτησίας εισαγόµενη µε τροποποίηση του κα−
ταστατικού ισχύει µόνο αν αποφασίστηκε οµόφωνα.

3. Με το καταστατικό µπορούν να υπάγονται οι υποθέ−
σεις της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά 
που ανακύπτει από την εταιρική σχέση µεταξύ εταίρων 
ή µεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαµεσολάβηση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Α΄ 211). Η 
σχετική καταστατική ρήτρα µπορεί να παραπέµπει σε 
οργανωµένη διαδικασία διαµεσολάβησης ή να προβλέ−
πει ως διαµεσολαβητή πρόσωπο που έχει τη σχετική 
πιστοποίηση. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι η 
διαµεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν αχθεί η υπόθεση 
στο δικαστήριο ή γίνει προσφυγή σε διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 49
Η ιδρυτική πράξη

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από 
ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ιδρυ−
τές).

2. Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται µε 
έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Το 
έγγραφο αυτό είναι συµβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει 
ειδική διάταξη νόµου αν εισφέρονται στην εταιρεία πε−
ριουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των οποίων απαι−
τείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα µέρη.

Άρθρο 50
Περιεχόµενο του καταστατικού

1. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει: 
(α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας και την 
τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων˙ (β) την 
εταιρική επωνυµία˙ (γ) την έδρα της εταιρείας˙ (δ) το 
σκοπό της εταιρείας˙ (ε) την ιδιότητα της εταιρείας 
ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία˙ (στ) τις εισφορές 
των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία 
τούτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς 
και το κεφάλαιο της εταιρείας˙ (ζ) το συνολικό αριθµό 
των εταιρικών µεριδίων˙ (η) τον αρχικό αριθµό των µε−
ριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα 
µερίδια αυτά εκπροσωπούν˙ (θ) τον τρόπο διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της εταιρείας και (ι) τη διάρκεια 
της εταιρείας.

2. Ειδικότερες συµφωνίες των εταίρων που περιέχο−
νται στο καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρού−
ουν στον παρόντα νόµο.

Άρθρο 51
∆ιαδικασία σύστασης

Για τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας εφαρµό−
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 (Α΄ 
90), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε το άρθρο 117 
παράγραφος 3 του παρόντος νόµου. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρµόζονται και αν, σύµφωνα µε το νόµο, απαιτείται 
άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το κατα−
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στατικό της εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον 
αρµόδιο φορέα προκειµένου η εταιρεία να αρχίσει τις 
εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις 
αυτές η άδεια ή η έγκριση µπορεί να χορηγείται αφού 
συσταθεί η εταιρεία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για 
τις οποίες ο νόµος απαιτεί άδεια ή έγκριση.

Άρθρο 52
∆ηµοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 
γίνεται µε εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δηµοσιότητα που 
προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα 
στοιχεία αναφέρονται στο νόµο αυτόν, καθώς και στον 
παρόντα νόµο.

3. Ως προς τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εται−
ρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των 
άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 ισχύουν οι διατά−
ξεις του άρθρου 15 του ν. 3419/2005.

Άρθρο 53
Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας

1. Η εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσ−
σεται άκυρη µε απόφαση του δικαστηρίου µόνο αν: 
(α) συστήθηκε χωρίς έγγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 
49 παράγραφος 2, (β) στο καταστατικό της εταιρείας 
δεν αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός ή το ύψος του 
κεφαλαίου της εταιρείας, (γ) ο σκοπός της εταιρείας 
είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη και (δ) ο 
µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα 
για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύστασης 
της εταιρείας, εκτός αν εντός της ετήσιας προθεσµίας 
της παραγράφου 2 ένας από αυτούς κατέστη ικανός 
και ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η αίτηση για ακύρωση της εταιρείας υποβάλλεται 
από κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε 
ένα έτος από την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., 
και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία. Στην πε−
ρίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 η υποβολή της αίτησης 
δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό.

3. Το δικαστήριο που προβαίνει στην ακύρωση θέτει 
µε την ίδια απόφαση την εταιρεία υπό εκκαθάριση και 
διορίζει τον εκκαθαριστή.

4. Οι λόγοι κήρυξης ακυρότητας των περιπτώσεων α΄, 
β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 θεραπεύονται εάν, µέχρι τη 
συζήτηση της αίτησης, το καταστατικό τροποποιηθεί, 
ώστε να µην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας. Το 
δικαστήριο που εκδικάζει αίτηση για κήρυξη της ακυ−
ρότητας µπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη 
προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών, µε 
σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του 
καταστατικού και να καταχωρισθεί το τροποποιηµένο 
καταστατικό στο Γ.Ε.ΜΗ. Για το διάστηµα που µεσολαβεί 
το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα.

5. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότη−
τα της εταιρείας αντιτάσσεται στους τρίτους από την 
καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Τριτανακοπή µπορεί να 
ασκηθεί µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την κα−
ταχώριση αυτή. Η κήρυξη της ακυρότητας δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων 
της εταιρείας.

Άρθρο 54
Ευθύνη ιδρυτών

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν µε τρίτους στο όνοµα 
της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται 
απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όµως, µόνη 
η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διά−
στηµα αυτό αν µέσα σε τρεις µήνες από τη σύστασή 
της ανέλαβε µε πράξη του διαχειριστή τις σχετικές 
υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 55
Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή 
περισσότεροι διαχειριστές. Όπου στον παρόντα νόµο 
γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισ−
σότεροι διαχειριστές.

Άρθρο 56
∆ιαχείριση εκ του νόµου

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι 
πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 
διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή 
από το µοναδικό εταίρο (νόµιµη διαχείριση). Επείγου−
σες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποί−
ων απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρείας, µπορεί να 
διενεργεί κάθε εταίρος χωριστά, ειδοποιώντας τους 
λοιπούς εταίρους.

Άρθρο 57
Καταστατική διαχείριση

Το καταστατικό µπορεί να ορίζει τον τρόπο διαχείρι−
σης και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας (καταστατική διαχείριση). Η διαχείριση µπορεί 
να γίνεται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο από έναν ή πε−
ρισσότερους διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται µε 
απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία 
του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Αν δεν 
ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, ο διαχειριστής διορί−
ζεται για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση περισσότερων 
διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης 
διενεργούνται συλλογικά, εκτός αν το καταστατικό προ−
βλέπει κάτι άλλο. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από 
την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζηµία 
της εταιρείας, µπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής 
χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς διαχειριστές.

Άρθρο 58
Ποιος διορίζεται διαχειριστής

∆ιαχειριστής µπορεί να είναι µόνο φυσικό πρόσωπο, 
εταίρος ή µη. Σε περίπτωση νόµιµης διαχείρισης, αν 
κάποιος από τους εταίρους είναι νοµικό πρόσωπο, αυτό 
οφείλει να ορίσει για λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο 
που θα είναι διαχειριστής. Το νοµικό πρόσωπο είναι εις 
ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση.

Άρθρο 59
Ανάκληση διαχειριστή µε απόφαση των εταίρων

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση 
ανακαλείται µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται 
µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών 
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µεριδίων, αν το καταστατικό δεν ορίζει µεγαλύτερη 
πλειοψηφία. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισµέ−
νο χρόνο, το καταστατικό µπορεί να ορίζει και τους 
λόγους ανάκλησης.

Άρθρο 60
∆ιορισµός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο

1. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, το κατα−
στατικό µπορεί να προβλέπει ότι ένας ή περισσότεροι 
από αυτούς διορίζονται και ανακαλούνται από συγκεκρι−
µένο εταίρο ή εταίρους µε κοινή δήλωσή τους. Η ανά−
κληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από 
διορισµό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωµα δεν 
προβαίνει σε διορισµό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το 
διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται 
από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

2. Παροχή του δικαιώµατος της προηγούµενης παρα−
γράφου µε τροποποίηση του καταστατικού είναι επιτρε−
πτή µόνο µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 61
Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο

1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο µπο−
ρεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική 
διαχείριση µετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το 
ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρι−
κών µεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η 
σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς 
τακτική διαχείριση. Συµφωνία για µη ανάκληση από το 
δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείρι−
ση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όµως ή οι 
εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή 
µπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν 
δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι 
δεν προβαίνουν σε διορισµό νέου διαχειριστή, ισχύει η 
νόµιµη διαχείριση.

Άρθρο 62
Έλλειψη διαχειριστή

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρ−
θρο 59, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή 
έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής δι−
ορίζεται µε απόφαση των εταίρων, άλλως εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του καταστατικού. Το καταστατικό µπορεί 
να προβλέπει το διορισµό διαχειριστή από την πλειο−
ψηφία των διαχειριστών που αποµένουν ή τη συνέχιση 
της διαχείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς 
αντικατάσταση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής µπορεί να 
συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου 
διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή 
διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές 
προβλέψεις, ισχύει η νόµιµη διαχείριση.

Άρθρο 63
∆ηµοσιότητα

1. Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του 
διαχειριστή υπόκεινται σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005. 
Η έλλειψη δηµοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 
του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.

2. Ελάττωµα ως προς το διορισµό του διαχειριστή 
δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι 

σχετικές µε το διορισµό του διατυπώσεις δηµοσιότητας 
στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι 
γνώριζαν το ελάττωµα.

Άρθρο 64
Εξουσίες διαχειριστή – αµοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί 
στο όνοµά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της 
εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν 
γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόµη και αν είναι εκτός 
του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία απένα−
ντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι 
ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού 
ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η 
τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το 
καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισµοί της 
εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύ−
πτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, 
δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν 
υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση 
συγκεκριµένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους, 
αν τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό.

4. Ο διαχειριστής δεν αµείβεται για τη διαχείριση, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό 
ή απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 65
Υποχρέωση πίστεως

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι 
στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (α) να µην επιδιώκει ίδια 
συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εται−
ρείας, (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα 
ίδια συµφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από 
συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εµπίπτουν στα 
καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων 
συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή συνδεδεµένων 
µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να µη διενεργεί 
πράξεις για λογαριασµό του ίδιου ή τρίτων, που ανά−
γονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος 
προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιου−
χικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός 
αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες 
πράξεις και (δ) να τηρεί εχεµύθεια για τις εταιρικές 
υποθέσεις.

2. Το καταστατικό µπορεί να εξειδικεύει τις υποχρεώ−
σεις της παραγράφου 1.

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαι−
ούται αντί αποζηµίωσης να απαιτεί, προκειµένου µεν 
για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό του ίδιου του 
διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενερ−
γήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας, προκειµένου 
δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό άλλου, να 
δοθεί στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή να 
εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις 
αυτές παραγράφονται µετά από έξι (6) µήνες από τότε 
που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταί−
ρους και σε κάθε περίπτωση µετά από τριετία.
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Άρθρο 66
Τήρηση βιβλίων

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων», 
στο οποίο καταχωρίζει τα ονόµατα των εταίρων, τη 
διεύθυνσή τους, τον αριθµό των µεριδίων που κατέχει 
κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν 
τα µερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και µεταβίβασης 
ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώµατα που 
παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) «ενιαίο 
βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και απο−
φάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο 
καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και 
οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαµβάνονται από 
περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέµατα 
τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες 
στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφά−
σεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την 
ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 67
Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για 
παραβάσεις του παρόντος νόµου, του καταστατικού 
και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε 
διαχειριστικό πταίσµα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται 
προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζο−
νται σε σύννοµη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν 
εύλογη επιχειρηµατική απόφαση, η οποία ελήφθη µε 
καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλει−
στικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. 
Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, 
ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. Με απόφαση των εταίρων µπορεί να απαλλάσσεται 
ο διαχειριστής µετά την έγκριση των ετήσιων οικονο−
µικών καταστάσεων µόνο για τα διαχειριστικά πταί−
σµατα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν οµόφωνα γενική 
απαλλαγή.

3. H αξίωση της εταιρείας παραγράφεται µετά τριετία 
από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζηµίωση ασκεί και 
οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με 
απόφαση των εταίρων µπορεί να ορίζεται ειδικός εκ−
πρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 68
Αρµοδιότητα εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθε−
ση.

2. Οι εταίροι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να λαµβάνουν 
αποφάσεις: (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 
στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του 
κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόµος ή το καταστατικό 
προβλέπει ότι συγκεκριµένες τροποποιήσεις ή πράξεις 
αύξησης ή µείωσης του κεφαλαίου γίνονται από µόνο 
το διαχειριστή, (β) για το διορισµό και την ανάκληση του 
διαχειριστή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 60, (γ) για 
την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη 

διανοµή κερδών, το διορισµό ελεγκτή και την απαλλαγή 
του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισµό 
εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση 
της διάρκειάς της και (στ) για τη µετατροπή και τη 
συγχώνευση της εταιρείας.

3. Ανάθεση στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησης 
του καταστατικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 πε−
ρίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, µη προβλεπόµενη 
στο αρχικό καταστατικό, αποφασίζεται µε οµοφωνία 
των εταίρων. Η εξουσία που παρέχεται στο διαχειρι−
στή να τροποποιεί το καταστατικό δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει την τριετία.

Άρθρο 69
Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, οι αποφάσεις των 
εταίρων λαµβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µια φορά κατ’ 
έτος και µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη της 
εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετή−
σιων οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Άρθρο 70
Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το δια−
χειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, 
σε κάθε περίπτωση όµως προ οκτώ (8) τουλάχιστον 
ηµερών. Η ηµέρα της σύγκλησης και η ηµέρα της συ−
νέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσµία αυτή. 
Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων µε κάθε 
κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e−mail).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνο−
λικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να 
ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης 
προσδιορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αν 
ο διαχειριστής µέσα σε δέκα (10) ηµέρες δεν συγκαλέσει 
τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι 
στη σύγκληση µε την προταθείσα ηµερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει 
µε ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα 
η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των 
εταίρων, καθώς και λεπτοµερή ηµερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις 
η συνέλευση µπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι 
οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συ−
ναινούν (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 71
Τόπος συνέλευσης

1. Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε 
αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξω−
τερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση 
µπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και 
οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι η συνέ−
λευση των εταίρων διεξάγεται µε τηλεδιάσκεψη. Κάθε 
εταίρος µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευ−
ση µε τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε 
άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση 
ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια 
ή αναπηρία.
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Άρθρο 72
Συµµετοχή στη συνέλευση – ∆ιεξαγωγή
της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπρο−
σώπως ή µε αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωµα να λάβουν 
το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. 
Το καταστατικό µπορεί να θέτει µέγιστο όριο αριθµού 
ψήφων που µπορεί να έχει κάθε εταίρος για τη λήψη 
ορισµένων αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή για τον 
υπολογισµό της πλειοψηφίας θεωρείται ότι τα επιπλέον 
µερίδια του εταίρου δεν υπάρχουν.

3. Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκείται από 
εταίρο, διαχειριστή ή µη, αν πρόκειται να αποφασισθεί 
ο ορισµός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης 
εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή 
από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο απο−
κλεισµός του από την εταιρεία κατ’ άρθρο 93.

4. Η συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Οι απο−
φάσεις της συνέλευσης δεσµεύουν τους απόντες ή τους 
διαφωνούντες εταίρους.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, 
περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει 
µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του 
συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.

6. Το καταστατικό µπορεί να αυξάνει το ποσοστό 
λήψης όλων ή ορισµένων αποφάσεων ή και να ορίζει 
ότι ορισµένες αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα. Το 
καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι ορισµένες 
ή και όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία 
του αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν την πλει−
οψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδί−
ων. Θέσπιση διατάξεων της παρούσας παραγράφου 
µε τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί οµοφωνία 
των εταίρων.

7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο 
βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66.

Άρθρο 73
Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγού−
µενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι 
οµόφωνες, µπορούν να λαµβάνονται εγγράφως χωρίς 
συνέλευση. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι 
ή οι αντιπρόσωποί τους συµφωνούν να αποτυπωθεί 
πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέ−
λευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους 
τους εταίρους µε αναφορά των µειοψηφούντων. Οι 
υπογραφές των εταίρων µπορούν να αντικαθίστανται 
µε ανταλλαγή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(e−mail) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, αν τούτο προβλέ−
πεται στο καταστατικό. Τα παραπάνω πρακτικά κατα−
χωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά 
το άρθρο 66.

Άρθρο 74
Ελαττωµατικές αποφάσεις των εταίρων

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λή−
φθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή 
το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της 
πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστι−
κού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση 

µπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από 
κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτά−
χθηκε στην απόφαση, µε αίτηση που υποβάλλεται στο 
αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) 
µηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο 
αιτών µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισµό 
ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της 
δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει 
έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόµενη απόφαση της συ−
νέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται 
και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι 
αντίθετη στο νόµο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυ−
ρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο 
έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών 
από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτι−
κών. Σε περίπτωση που µε τροποποίηση του καταστα−
τικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνοµος 
ή αντικείµενος στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από 
την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων 
αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν 
υπόκειται σε προθεσµία.

3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 ή που είναι 
αντίθετη στο νόµο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα 
δύο τελευταία εδάφια της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 75
Εταιρικά µερίδια

1. Η συµµετοχή στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 
προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εται−
ρικών µεριδίων. Τα εταιρικά µερίδια δεν µπορούν να 
παρασταθούν µε µετοχές. Η εταιρεία µπορεί να χορηγεί 
έγγραφο για τα εταιρικά µερίδια που δεν έχει χαρα−
κτήρα αξιογράφου.

2. Ο αρχικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων κάθε 
εταίρου ορίζεται στο καταστατικό κατά το άρθρο 50. 
Στη συνέχεια ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξοµειώνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Τα εταιρικά µερίδια έχουν ονοµαστική αξία τουλά−
χιστον ενός (1) ευρώ. Η ονοµαστική αξία είναι ίδια για 
όλα τα εταιρικά µερίδια, ανεξάρτητα από το είδος της 
εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.

4. Τα εταιρικά µερίδια µπορεί να αποτελούν αντικεί−
µενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές 
εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79, βα−
ρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή. 
Εκείνος που έχει το δικαίωµα ψήφου ορίζεται από το 
καταστατικό, άλλως ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 1177 
και 1245 του Αστικού Κώδικα.

5. Αν εταιρικό µερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι 
συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία 
κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που 
έχουν σχέση µε την εταιρική ιδιότητα των συνδικαι−
ούχων µπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε 
από αυτούς.
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Άρθρο 76
Είδη εισφορών

1. Τα εταιρικά µερίδια παριστούν εισφορές των εταί−
ρων.

2. Οι εισφορές των εταίρων µπορεί να είναι τριών 
ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. 
Κάθε εταιρικό µερίδιο εκπροσωπεί ένα µόνο είδος ει−
σφοράς.

3. Ο αριθµός των µεριδίων του κάθε εταίρου είναι 
ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του.

Άρθρο 77
Κεφαλαιακές εισφορές

1. Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές 
σε µετρητά ή σε είδος που σχηµατίζουν το κεφάλαιο 
της εταιρείας.

2. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται µόνο 
αν το εισφερόµενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που 
µπορεί να τύχει χρηµατικής αποτίµησης κατά την έν−
νοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η αποτί−
µηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 9α του 
κ.ν. 2190/1920. Αποτίµηση δεν απαιτείται, αν η αξία της 
εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που 
αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ.

3. Αύξηση ή µείωση του αριθµού των εταιρικών µεριδί−
ων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές µπορεί 
να γίνει µόνο µε αύξηση ή µείωση κεφαλαίου.

4. Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά 
την ίδρυση της εταιρείας ή κατά την αύξηση του κεφα−
λαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει µέσα σε 
ένα µήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση 
του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή 
αυτού, µε πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε 
περίπτωση µη ολοσχερούς καταβολής ο διαχειριστής 
προβαίνει σε αντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου και σε 
ακύρωση των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν στο 
κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

5. Στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα 
εταιρικό µερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφο−
ρά. Αν λόγω ακύρωσης µεριδίων δεν υπάρχουν πλέον 
µερίδια που να αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, 
η εταιρεία οφείλει, είτε να ορίσει πρόσωπο, εταίρο ή 
τρίτο, που θα εξαγοράσει ένα τέτοιο µερίδιο, πριν αυτό 
ακυρωθεί, είτε να αυξήσει το κεφάλαιό της µέσα σε ένα 
µήνα από την ακύρωση. Παράλειψη της αύξησης απο−
τελεί λόγο δικαστικής λύσης της εταιρείας µε αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

Άρθρο 78
Εξωκεφαλαιακές εισφορές

1. Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε πα−
ροχές που δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύ−
πτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών 
ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να 
εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για 
ορισµένο ή αόριστο χρόνο.

2. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαµβάνονται, 
είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και µεταγε−
νέστερα καθορίζεται στο καταστατικό.

3. Σε περίπτωση µη παροχής της εξωκεφαλαιακής ει−
σφοράς η εταιρεία µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 

είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των µεριδίων 
που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέ−
θηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζηµίωσης της εταιρείας 
δεν αποκλείεται.

4. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων 
λόγω εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου, καθώς και στην 
περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών µεριδίων 
ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφα−
λαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην 
εταιρεία σε µετρητά το µέρος των παροχών που δεν 
εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της 
εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό, ή 
του µέρους της εισφοράς.

Άρθρο 79
Εγγυητικές εισφορές

1. «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνί−
στανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για 
τα χρέη της εταιρείας µέχρι το ποσό που ορίζεται στο 
καταστατικό. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά 
θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και 
ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε 
θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των 
χρεών της εταιρείας µέχρι το ποσό του προηγούµενου 
εδαφίου.

2. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο 
καταστατικό και δεν µπορεί να υπερβαίνει το εβδοµήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης κατά 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος 
της εταιρείας κατά την παράγραφο 1 µε τόκους και 
άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άµεσα 
και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που µπορούν να 
ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου. Ο εταίρος 
µπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που 
δεν θεµελιώνονται στο πρόσωπό του µόνον εφόσον θα 
µπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. Περισ−
σότεροι εταίροι που ευθύνονται µε τον τρόπο αυτόν 
υπέχουν ευθύνη εις ολόκληρο.

4. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου µε εγγυητική 
εισφορά κάθε δανειστής της εταιρείας µπορεί να αναγ−
γελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέµεται 
αθροιστικά στους δανειστές της εταιρείας δεν µπορεί 
να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µειωµένο αναλογικά 
στο µέτρο που ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των 
ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο αυτό 
οι δανειστές της εταιρείας κατατάσσονται τηρουµέ−
νου µεταξύ τους του άρθρου 154 του Πτωχευτικού 
Κώδικα.

5. Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και 
κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωµα αναγωγής 
κατά της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων 
λόγω εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου, καθώς και ανα−
γκαστικής εκποίησης εταιρικών µεριδίων, ο εταίρος που 
δεν έχει καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του 
από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να είναι υπόχρεος 
έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εται−
ρείας που γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο 
Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων αυτών, για διάστηµα τριών (3) 
ετών µετά την καταχώριση αυτή.
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7. Μετά από κάθε µεταβολή στις εγγυητικές εισφορές 
της εταιρείας, ο διαχειριστής υποβάλλει για καταχώ−
ριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιηµένη κατάσταση µε τη 
µεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές 
των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίστανται µε το ποσό της 
ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. 
Την κατάσταση αυτή αναρτά και στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας.

Άρθρο 80
Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών

Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης και παρουσί−
ασης των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι−
κών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Η κατά το καταστατικό αποτίµηση των εξωκεφαλαιακών 
και των εγγυητικών εισφορών καταχωρίζεται σε λογα−
ριασµούς των ιδίων κεφαλαίων.

Άρθρο 81
Επιστροφή εισφορών

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από 
τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται µόνο µε τη διαδι−
κασία της µείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών 
εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρε−
ώσεις που ανέλαβαν µε τις εισφορές αυτές δεν είναι 
επιτρεπτή.

Άρθρο 82
Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές

ή εγγυητικές εισφορές

1. Παρά τη διάταξη του άρθρου 81, ο εταίρος έχει δικαί−
ωµα να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει 
από εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, µετατρέπο−
ντας τα µερίδιά του σε µερίδια κεφαλαιακής εισφοράς 
και καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό µορφή αύξησης 
κεφαλαίου για µεν την εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό 
ίσο µε την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο 
καταστατικό, για δε την εγγυητική εισφορά το πλήρες 
ποσό της ευθύνης του. Αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν 
εν µέρει εκπληρωθεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από 
την εταιρεία αναλογικά. Σε περίπτωση αµφισβήτησης 
του καταβλητέου ποσού ή, αν η εταιρεία δεν προβαίνει 
σε προσδιορισµό του ποσού, το δικαστήριο κρίνει µετά 
από αίτηµα του εταίρου, σύµφωνα µε το άρθρο 371 ΑΚ. 
Η αύξηση κεφαλαίου διενεργείται από το διαχειριστή, 
χωρίς να υπάρχει δικαίωµα προτίµησης των λοιπών 
εταίρων. Στην περίπτωση δικαστικού προσδιορισµού 
του ποσού εξαγοράς, η αύξηση διενεργείται όταν η 
απόφαση τελεσιδικήσει.

2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αύξησης κε−
φαλαίου, ο εταίρος έχει τα µερίδια που αντιστοιχούν 
στην αύξηση.

3. ∆ικαίωµα εξαγοράς υποχρεώσεων από εγγυητική 
εισφορά δεν µπορεί να ασκηθεί από ενδιαφερόµενο 
εταίρο που έχει ήδη εναχθεί από δανειστή της εταιρείας 
για καταβολή χρέους αυτής. Το καταστατικό µπορεί 
να απαγορεύει την εξαγορά των υποχρεώσεων από 
εγγυητικές εισφορές για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
από την ανάληψή τους, που δεν µπορεί να υπερβαίνει 
την τριετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 83
Ελευθερία µεταβίβασης

1. Η µεταβίβαση και η επιβάρυνση των µεριδίων ιδι−
ωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανά−
του είναι ελεύθερη, µε την επιφύλαξη των επόµενων 
άρθρων.

2. Εταίρος µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφα−
λαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου 
καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει τα µερίδιά 
του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 82.

Άρθρο 84
Μεταβίβαση εν ζωή

1. Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων 
εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσµατα 
ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνω−
στοποίηση σε αυτή της µεταβίβασης. Η γνωστοποίηση 
αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον µεταβιβά−
ζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου 
γνωστοποίησης στην εταιρεία µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφεί−
λει να καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση στο βιβλίο 
των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται 
στο νόµο και το καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η 
µεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση 
στο βιβλίο των εταίρων.

2. Το καταστατικό µπορεί να αποκλείει ή να περι−
ορίζει τη µεταβίβαση ή επιβάρυνση των µεριδίων εν 
ζωή. Μπορεί επίσης να προβλέπει δικαίωµα προτίµησης 
των λοιπών εταίρων, αν κάποιος εταίρος προτίθεται 
να µεταβιβάσει µερίδιά του, καθώς και δικαίωµα της 
εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά 
των µεριδίων, που πρόκειται να µεταβιβασθούν, αντί 
πλήρους τιµήµατος προσδιοριζόµενου από το δικαστή−
ριο, εκτός αν τα µέρη συµφωνούν στο ύψος του ή το 
καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού του.

Άρθρο 85
Μεταβίβαση αιτία θανάτου

1. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς κα−
θυστέρηση τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων αι−
τία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το 
δικαίωµα του κληρονόµου.

2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση 
θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του µερίδια εξαγοράζο−
νται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο 
ή τρίτο, αντί πλήρους τιµήµατος προσδιοριζόµενου από 
το δικαστήριο, εκτός αν τα µέρη συµφωνούν στο ύψος 
του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού 
του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει µέσα σε ένα (1) µήνα 
από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και 
πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόµο ή κληροδό−
χο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Το καταστατικό 
µπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι επιζώντες εταίροι 
έχουν δικαίωµα προτίµησης στην εξαγορά κατά το πο−
σοστό της συµµετοχής τους στην εταιρεία.
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Άρθρο 86
∆ικαίωµα προαίρεσης

Οι εταίροι µπορούν να συµφωνούν µεταξύ τους ή µε 
τρίτους την παροχή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς 
ή πώλησης µεριδίων. Η συµφωνία αυτή καταγράφεται 
στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι 
ασκήθηκε το δικαίωµα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει 
αµελλητί στο βιβλίο τη µεταβολή του δικαιούχου.

Άρθρο 87
Ίδια µερίδια

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άµεσα ή έµ−
µεσα, δικά της µερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούµε−
νου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση 
συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε 
απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει µερίδια 
της πρώτης, τα µερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως 
µε τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω πε−
ριπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει µε πράξη του να προ−
βεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της µείωσης 
του αριθµού των εταιρικών µεριδίων και ενδεχοµένως 
της αντίστοιχης µείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη 
σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 88
Κατάσχεση εταιρικών µεριδίων

1. Η κατάσχεση των εταιρικών µεριδίων είναι δυνατή 
ακόµη και αν η µεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπό−
κειται σε περιορισµούς. Η κατάσχεση γίνεται σύµφωνα 
µε τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δι−
καστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται 
και στην εταιρεία. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ως 
πρόσφορο µέσο για την αξιοποίηση του δικαιώµατος 
κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας 
και τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων σε εταίρους 
ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία µε πληρωµή 
πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το δικα−
στήριο. Το δικαστήριο λαµβάνει γνώση του ενδιαφέρο−
ντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από 
την εταιρεία µε οποιονδήποτε πρόσφορο δικονοµικό 
τρόπο.

2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του 
µερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποι−
ούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού 
Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο 
µπορεί να διατάξει, µετά από αίτηση της εταιρείας, 
τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων σε εταίρους ή 
τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, µε καταβολή στον 
πιστωτή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από 
το δικαστήριο.

Άρθρο 89
Είσοδος νέου εταίρου – νέες εισφορές

από υπάρχοντες εταίρους

1. Αν δεν προβλέπει κάτι άλλο το καταστατικό για την 
είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από 
υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται οµόφωνη απόφαση 
των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να µνηµονεύει 
τον αριθµό των αποκτώµενων µεριδίων και την εισφορά 
που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν µπορεί 

να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των 
οποίων µειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο µπορεί 
µετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο 
του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες 
εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλ−
λεται από το συµφέρον της εταιρείας.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση 
αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 90
Αύξηση κεφαλαίου

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού 
των εταιρικών µεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται 
µε εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωµα 
προτίµησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα µε τον αριθµό 
των εταιρικών µεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίω−
µα προτίµησης ασκείται µε δήλωση προς την εταιρεία 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την καταχώριση της 
απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό 
µπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωµα προτίµησης το 
έχουν µόνο οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε 
κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωµα προτίµησης µπορεί 
να καταργείται ή να περιορίζεται µε απόφαση των εταί−
ρων που λαµβάνεται κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5. 
Αν η απόφαση αυτή δεν µπορεί να ληφθεί λόγω αντιρ−
ρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων µειώνονται τα 
ποσοστά, εφαρµόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 89.

3. Το καταστατικό της εταιρείας µπορεί να προβλέπει 
ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί σε συγκεκριµένο χρονικό 
σηµείο µε νέες εισφορές ορισµένου ποσού («εγκεκρι−
µένο κεφάλαιο»). Το χρονικό σηµείο µπορεί να προσ−
διορίζεται µε µορφή αίρεσης ή προθεσµίας ή µε λήψη 
απόφασης από το διαχειριστή ή τους εταίρους. Αν δεν 
προκύπτει κάτι άλλο από το καταστατικό, υποχρέωση 
καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι, 
ανάλογα µε το ποσό των εταιρικών µεριδίων που κατέ−
χει ο καθένας. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου 
µε τον τρόπο αυτόν ο διαχειριστής υποχρεούται να 
αναπροσαρµόσει το κεφάλαιο της εταιρείας µε σχετική 
δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, οι 
νέες εισφορές είναι σε µετρητά.

Άρθρο 91
Μείωση κεφαλαίου

1. Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστά−
µενων µεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές ει−
σφορές και µε τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
των εταίρων που έχουν τέτοια µερίδια. Το καταστατικό 
µπορεί να προβλέπει συναίνεση των εταίρων αυτών ή 
χωριστή απόφαση τούτων που λαµβάνεται κατά πλειο−
ψηφία. Η µείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει µηδενισµό 
του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση 
τούτου.

2. Σε περίπτωση µείωσης κεφαλαίου το αποδεσµευό−
µενο ενεργητικό µπορεί να αποδίδεται στους εταίρους 
µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, 
µόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρή−
σεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει µε δήλωση 
των δανειστών προς την εταιρεία µέσα σε ένα µήνα 
από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για 
µείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια 
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δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο µετά από αίτηµα 
της εταιρείας. Το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει την 
απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την 
εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυ−
τόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υπο−
χρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις 
από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται µία απόφαση 
ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµό−
ζεται αν η µείωση γίνεται για απόσβεση ζηµιών ή για 
σχηµατισµό αποθεµατικού.

Άρθρο 92
Έξοδος εταίρου

1. Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει της εταιρείας για 
σπουδαίο λόγο µε απόφαση του δικαστηρίου, που εκ−
δίδεται µετά από αίτησή του.

2. Το καταστατικό µπορεί να περιλαµβάνει διατάξεις 
για το δικαίωµα των εταίρων να εξέλθουν της εται−
ρείας υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να 
προβλέπει την έξοδο εταίρου µε εξωκεφαλαιακές ει−
σφορές µε δήλωση της εταιρείας, αν ο εταίρος αυτός 
περιέλθει σε αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής που 
αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας 
ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονοµήσει τα εται−
ρικά µερίδια.

3. Ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλή−
ρη αξία των µεριδίων του. Αν τα µέρη δεν συµφωνούν 
στην αποτίµηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο 
προσδιορισµού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε 
περίπτωση, η εταιρεία µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση 
κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υπο−
χρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση 
των µεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε 
µείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρµόσει τον 
αριθµό των εταιρικών µεριδίων µε σχετική καταχώριση 
στο ΓΕ.Μ.Η. Μπορεί όµως, να ορίζεται στο καταστατικό 
ότι σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά µερίδια δεν θα 
ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο 
που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της 
πλήρους αξίας των µεριδίων που προσδιορίζεται σύµ−
φωνα µε την παράγραφο 3. Το καταστατικό µπορεί να 
προβλέπει ότι οι εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης 
στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συµµετοχής τους 
στην εταιρεία.

Άρθρο 93
Αποκλεισµός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, µετά από 
αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, µπορεί να αποκλεί−
σει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό 
απόφαση των λοιπών εταίρων σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παράγραφος 4. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται µέσα 
σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήψη της απόφασης των 
εταίρων. Το δικαστήριο µπορεί να εκδίδει προσωρινή 
διαταγή µε την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλι−
στικά µέτρα, που µπορεί να περιλαµβάνουν προσωρινή 
αναστολή του δικαιώµατος ψήφου του υπό αποκλεισµό 
εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την 
καταβολή στον αποκλειόµενο της πλήρους αξίας των 
µεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 3 του προηγούµενου άρθρου, η εταιρεία 
συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περί−

πτωση η εταιρεία µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση κατά 
το άρθρο 78 παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται 
αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 94
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις εταίρων

1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόµο 
ή το καταστατικό, τα εταιρικά µερίδια παρέχουν ίσα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος 
της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή 
στους εταίρους νέων δικαιωµάτων ή επιβολή νέων υπο−
χρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού 
µε συµφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, 
τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση αυτο−
προσώπως ή µε αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρι−
κών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγρα−
φα της εταιρείας. ∆ικαιούται επίσης µε δαπάνες του να 
λαµβάνει αποσπάσµατα του βιβλίου των εταίρων και 
του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Το καταστατικό 
µπορεί να προβλέπει ότι τα δικαιώµατα του παρόντος 
άρθρου ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα όχι 
µεγαλύτερα του τριµήνου. Η εταιρεία µπορεί να αρ−
νηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα 
βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα της εταιρείας.

3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευ−
σης.

4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συ−
νολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται 
οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διο−
ρισµό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή−λογιστή για να 
διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόµου ή 
του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα 
µε έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 95
Συµβάσεις εταιρείας µε εταίρους ή το διαχειριστή

1. Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων 
ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο 
πρακτικών του άρθρου 66 µε µέριµνα του διαχειριστή 
και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους µέσα σε 
ένα µήνα από τη σύναψή της. Αν η εταιρεία είναι µο−
νοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση 
του κύρους της σύµβασης, εκτός αν η σύµβαση αφορά 
τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές 
συνθήκες.

2. Το καταστατικό µπορεί να υποβάλλει συγκεκριµένες 
ή και όλες τις συµβάσεις της παραγράφου 1 σε έγκριση 
των εταίρων.

3. Η εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου 1 
απαγορεύεται, εφόσον µε την εκτέλεση αυτή µαται−
ώνεται, εν όλω ή εν µέρει, η ικανοποίηση των λοιπών 
δανειστών της εταιρείας.

4. Συµφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη 
διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ µέρους των 
τελευταίων, είναι επιτρεπτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετή−
σιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν: (α) 
τον ισολογισµό, (β) το λογαριασµό αποτελεσµάτων 
χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και 
(δ) προσάρτηµα που περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κα−
τανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια 
έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα 
κατά τη χρήση που έληξε. Το καταστατικό µπορεί να 
προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονοµικών καταστά−
σεων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή 
και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 97
Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, 
ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντά−
ξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού 
και του παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή και 
αποτίµηση. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της µε βάση 
την απογραφή αυτή.

Άρθρο 98
Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης

καταστάσεων

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών κα−
ταστάσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του 
κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετή−
σιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα 
οριζόµενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

2. Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την 
ιστοσελίδα της εταιρείας µέσα σε τρεις (3) µήνες από 
τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 99
Έλεγχος

1. Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρµόζονται ανα−
λόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς 
και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι 
ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισµός 
τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το 
κλείσιµο του ισολογισµού δεν υπερβαίνουν τα όρια των 
δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 
2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου 
των οικονοµικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελε−
γκτές λογιστές. Εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 
7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α.

Άρθρο 100
Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους

και διανοµή κερδών

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών κατα−
στάσεων και τη διανοµή κερδών απαιτείται απόφαση 
των εταίρων.

2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών πρέπει 
να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των κα−
θαρών κερδών, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. 
Το αποθεµατικό αυτό µπορεί µόνο να κεφαλαιοποιείται 
ή να συµψηφίζεται µε ζηµίες. Πρόσθετα αποθεµατικά 
µπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να 
αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Για να διανεµηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προ−
κύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεµηθούν. 
Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική 
διανοµή κερδών.

4. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη 
προς τον αριθµό των µεριδίων που έχει κάθε εταίρος. 
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι για ορισµένο 
χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία, κάποιος εταί−
ρος ή εταίροι δεν µετέχουν ή µετέχουν περιορισµένα 
στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης ή ότι έχουν 
δικαίωµα λήψης πρόσθετων κερδών.

5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβα−
ση των προηγούµενων παραγράφων οφείλουν να τα 
επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή µπορεί να 
ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

6. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και σε 
περιπτώσεις κεκρυµµένης καταβολής κερδών ή έµµεσης 
επιστροφής εισφορών.

Άρθρο 101
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

1. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπε−
ται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι µητρική κατά τα 
οριζόµενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 
42ε του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενο−
ποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη 
έκθεση διαχείρισης.

2. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102
Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούµενης

αδυναµίας εκπλήρωσης

Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλού−
µενης αδυναµίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά 
την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 πα−
ράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), ο 
διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα 
να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα απο−
φασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης 
πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την 
υιοθέτηση άλλου µέτρου.
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Άρθρο 103
Λόγοι λύσης

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οπο−
τεδήποτε µε απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει 
ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυ−
τός παραταθεί πριν λήξει µε απόφαση των εταίρων, 
(γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε 
άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος ή 
το καταστατικό.

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πά−
ροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. 
µε µέριµνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 104
Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός 
από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στά−
διο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης 
η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την 
επωνυµία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό 
εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το 
στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες 
για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 
Ο εκκαθαριστής µπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, 
εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 
συµφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός 
αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσι−
σαν άλλως οι εταίροι. Οι εταίροι µπορούν να αποφα−
σίσουν διαφορετικά από το καταστατικό µόνο µε την 
πλειοψηφία του άρθρου 72 παράγραφος 5.

4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρµόζονται ανά−
λογα και στον εκκαθαριστή.

Άρθρο 105
Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής 
υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να 
καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, 
οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων. Εφόσον 
η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεού−
ται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές 
καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αµελλη−
τί τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει 
τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να 
µετατρέψει σε χρήµα την εταιρική περιουσία. Κατά τη 
ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρεί−
ας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιµά την εκποίηση της 
επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Εταίροι µε εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολου−
θούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν 
υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείµενο της εισφοράς 
τους, στο µέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκ−
περαίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι 
µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές 
εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την 
καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστηµα τριών 
(3) ετών µετά τη λύση της εταιρείας.

4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 

2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της 
εκκαθάρισης εγκρίνεται µε απόφαση των εταίρων κατά 
το άρθρο 72 παράγραφος 5. Η τυχόν αίτηση στο δικα−
στήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα 
δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών 
µεριδίων.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθα−
ριστής καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις περάτωσης 
της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να 
εγκρίνουν µε απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις 
αυτές ο εκκαθαριστής διανέµει το προϊόν της εκκα−
θάρισης στους εταίρους, ανάλογα µε τον αριθµό των 
µεριδίων καθενός. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει 
ότι στη διανοµή προτιµώνται οι εταίροι µε µερίδια που 
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συµφωνία 
όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής µπορεί να προβεί 
σε αυτούσια διανοµή της περιουσίας.

6. Ο εκκαθαριστής µεριµνά για την καταχώριση της 
ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή µετά την περάτω−
ση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του 
σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 
παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), 
η εταιρεία µπορεί να αναβιώσει µε οµόφωνη απόφαση 
των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ − ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 106
Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας

σε άλλη εταιρική µορφή

1. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να µε−
τατραπεί σε εταιρεία άλλης µορφής µε απόφαση των 
εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παράγραφος 5. Σε κάθε περίπτωση, εάν µετά τη µετα−
τροπή εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 
πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, 
απαιτείται η ρητή συναίνεση τούτων.

2. Για τη µετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η 
διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας 
εταιρικής µορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της 
απόφασης µετατροπής και του νέου καταστατικού, η 
µετατρεπόµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνε−
χίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. Η νοµική προσωπι−
κότητα συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται 
στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς 
να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες 
που είχαν εκδοθεί υπέρ της µετατρεπόµενης εταιρείας 
συνεχίζουν να υφίστανται.

3. Aν υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκε−
φαλαιακές εισφορές, θα πρέπει πριν από τη µετατροπή 
να υπογραφεί σύµβαση µεταξύ εταιρείας και εταίρου 
που να ρυθµίζει την εκπλήρωση των σχετικών υποχρε−
ώσεων µετά τη µετατροπή. Σχετική µνεία γίνεται στην 
απόφαση µετατροπής.

4. Aν υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυ−
ητικές εισφορές, οι εταίροι µε τα µερίδια αυτά εξα−
κολουθούν να ευθύνονται και µετά τη µετατροπή για 
διάστηµα τριών (3) ετών για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της µετατροπής 
στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκα−
τατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή της εταιρείας.
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Άρθρο 107
Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής σε ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρεία

1. Εταιρεία άλλης µορφής µπορεί να µετατραπεί σε 
ιδιω τική κεφαλαιουχική εταιρεία µε απόφαση των εταί−
ρων ή των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από το νόµο για την περίπτωση λύσης 
της συγκεκριµένης εταιρικής µορφής. Σε κάθε περίπτω−
ση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν µερί−
δια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές 
εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.

2. Για τη µετατροπή ακολουθείται η διαδικασία που 
απαιτείται για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 51.

3. Η απόφαση για µετατροπή µε το καταστατικό της 
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο 
Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσµατα όµως της µετατροπής δεν 
επέρχονται, αν µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την 
καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προ−
βάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη µετατροπή. Με τις 
αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές µπορούν να ζητήσουν 
επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική κατάσταση 
της µετατρεπόµενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την 
προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο 
σηµειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αίτηση της εταιρείας και 
η µετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης 
της σηµείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν 
αντιρρήσεις το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηση 
της εταιρείας, να επιτρέψει τη µετατροπή εάν κρίνει ότι 
η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις 
που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που 
τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις 
τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν 
προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου 
υπόκειται µόνο σε ανακοπή ερηµοδικίας. Στην περίπτω−
ση αυτή, η µετατροπή συντελείται µε την καταχώριση 
στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρή−
σεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερηµοδικίας.

4. Με τη συντέλεση της µετατροπής η µετατρεπό−
µενη εταιρεία συνεχίζεται µε τη µορφή της ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νοµική προσωπικότητα 
συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο 
όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να 
επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που 
είχαν εκδοθεί υπέρ της µετατρεπόµενης εταιρείας συ−
νεχίζουν να υφίστανται.

5. Οι οµόρρυθµοι εταίροι της οµόρρυθµης ή ετερόρ−
ρυθµης εταιρείας, η οποία µετατράπηκε σε ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται 
επί πέντε (5) έτη µετά τη µετατροπή εις ολόκληρον και 
απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεν−
νήθηκαν µέχρι την καταχώριση της µετατροπής στο 
Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατα−
τέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή της εταιρείας.

Άρθρο 108
Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Η συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση 
νέας εταιρείας. Στο παρόν κεφάλαιο η απορροφώσα 
εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται «συγχωνεύ−
ουσες» εταιρείες.

Άρθρο 109
Σχέδιο συγχώνευσης

1. Οι διαχειριστές των εταιρειών που συγχωνεύονται 
καταρτίζουν εγγράφως κοινό σχέδιο συγχώνευσης που, 
σε περίπτωση ίδρυσης νέας εταιρείας, περιλαµβάνει το 
καταστατικό της.

2. Το σχέδιο συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον: (α) 
Την επωνυµία, την έδρα και τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των 
εταιρειών που συγχωνεύονται. (β) Τον ορισµό της σχέ−
σης ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων και την αιτι−
ολόγησή της, ώστε να είναι δίκαιη και λογική. Η σχέση 
ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων αφορά το σύνο−
λο των εισφορών των εταίρων των συγχωνευόµενων 
εταιρειών, αδιακρίτως εάν πρόκειται για κεφαλαιακές, 
εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Τα εταιρικά 
µερίδια που προκύπτουν από τη συγχώνευση αντιστοι−
χούν στο είδος της εισφοράς, το οποίο εκπροσωπού−
σαν τα παλαιά εταιρικά µερίδια. (γ) Την ηµεροµηνία 
από την οποία τα εταιρικά µερίδια παρέχουν δικαίωµα 
συµµετοχής των εταίρων της ή των συγχωνευόµενων 
εταιρειών στα κέρδη της συγχωνεύουσας εταιρείας, 
καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα αυτό. 
(δ) Την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της ή των 
συγχωνευόµενων εταιρειών θεωρούνται, από λογιστική 
άποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό της συγχωνεύουσας 
εταιρείας, καθώς και την τύχη των οικονοµικών απο−
τελεσµάτων της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών, τα 
οποία θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3.

3. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., 
στο οποίο υπάγεται καθεµιά από τις συγχωνευόµενες 
εταιρείες µε αίτηση των διαχειριστών τους.

Άρθρο 110
Προστασία των δανειστών

Μέσα σε ένα µήνα από την τελευταία καταχώριση 
της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου, οι δα−
νειστές των συγχωνευόµενων εταιρειών, οι απαιτήσεις 
των οποίων γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση αυτή, 
έχουν το δικαίωµα να προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις 
και να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµι−
κή κατάσταση των συγχωνευόµενων εταιρειών καθιστά 
απαραίτητη την προστασία αυτή. Ύστερα από αίτηση 
της οφειλέτριας εταιρείας το δικαστήριο µπορεί να επι−
τρέψει τη συγχώνευση παρά τις αντιρρήσεις δανειστή ή 
δανειστών, εάν κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση των 
συγχωνευόµενων εταιρειών ή οι εγγυήσεις που έχουν 
ήδη λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους 
προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. 
Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν 
προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου 
υπόκειται µόνο σε ανακοπή ερηµοδικίας.

Άρθρο 111
Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων

των συγχωνευόµενων εταιριών

1. Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των 
συγχωνευόµενων εταιρειών και του δικαίου και λογικού 
της σχέσης ανταλλαγής συντάσσεται έκθεση προς τους 
εταίρους των εταιρειών αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 
9 και 9α του κ.ν. 2190/1920.
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2. Με κοινή εντολή των συγχωνευόµενων εταιρειών, 
τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εκτίµηση µπορούν 
να συντάξουν ενιαία έκθεση για όλες τις εταιρείες. Με 
συµφωνία όλων των εταίρων των συγχωνευόµενων εται−
ρειών µπορεί να παραλείπεται η σύνταξη της παραπάνω 
έκθεσης.

Άρθρο 112
Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους −

Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης

1. Το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και οι τροποποιήσεις 
του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατο−
ποίησή της ή το καταστατικό της νέας εταιρείας, πρέπει 
να εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων καθεµιάς από 
τις συγχωνευόµενες εταιρείες. Απόφαση δεν µπορεί να 
ληφθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προστα−
σίας των δανειστών του άρθρου 110.

2. Αν η συγχώνευση πρόκειται να αποφασισθεί από 
τη συνέλευση των εταίρων, κάθε εταίρος έχει δικαί−
ωµα ένα µήνα πριν από τη συνέλευση να λαµβάνει 
γνώση, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον: (α) του 
σχεδίου συγχώνευσης και (β) της έκθεσης του άρ−
θρου 111. Η συνέλευση δεν µπορεί να λάβει απόφαση 
για τη συγχώνευση, αν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω 
προθεσµία.

3. Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγ−
χώνευση µαζί µε υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών 
των συγχωνευόµενων εταιρειών ότι τηρήθηκε η δια−
δικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110, 
καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ύστερα από κοινή αίτηση 
των διαχειριστών.

Άρθρο 113
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 πα−
ράγραφος 3 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόµενων 
εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καµιά 
άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

(α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα 
γενικώς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ή των 
συγχωνευόµενων εταιρειών. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοι−
ώνεται µε καθολική διαδοχή. Στη συγχωνεύουσα εται−
ρεία περιέρχονται και οι διοικητικές άδειες που είχαν 
εκδοθεί υπέρ της συγχωνευόµενης εταιρείας.

(β) Οι εταίροι της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών 
γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

(γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συµµετέχουν 
στις συγχωνευόµενες εταιρείες µε εξωκεφαλαιακές 
ή εγγυητικές εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται 
όπως και προηγουµένως.

(δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρ−
χουν.

(ε) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο 
όνοµα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχε−
ται, λόγω της συγχώνευσης, διακοπή της δίκης.

Άρθρο 114
Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση είναι ακυρώσιµη υπό τις προϋποθέ−
σεις του άρθρου 74 παράγραφος 1 ή, αν δεν τηρήθηκε 
η διαδικασία των παραπάνω άρθρων, άκυρη δε αν συ−
ντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 74 παράγραφοι 
2 και 3.

2. Η συγχώνευση ακυρώνεται από το δικαστήριο µετά 
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, που 
υποβάλλεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την καταχώ−
ριση του άρθρου 112 παράγραφος 3. Το αρµόδιο δικα−
στήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες εταιρείες εύλογη 
προθεσµία για άρση των ελαττωµάτων της συγχώνευ−
σης, εάν αυτό είναι εφικτό.

3. Η ακυρότητα της συγχώνευσης αναγνωρίζεται από 
το δικαστήριο µετά από αίτηση κάθε προσώπου που 
έχει έννοµο συµφέρον, που υποβάλλεται µέσα σε έξι 
(6) µήνες από την καταχώριση του άρθρου 112 παρά−
γραφος 3. Σε περίπτωση που ο σκοπός της συγχω−
νεύουσας εταιρείας είναι παράνοµος ή αντίκειται στη 
δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από το καταστατικό της 
προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού 
δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε 
προθεσµία.

4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή ανα−
γνωρίζει την ακυρότητα της συγχώνευσης, καταχωρίζε−
ται στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από 
την καταχώριση αυτή µπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή 
κατά της παραπάνω απόφασης.

5. Η ακυρότητα της συγχώνευσης που κηρύχθηκε ή 
αναγνωρίστηκε, δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων 
της συγχωνεύουσας εταιρείας που γεννήθηκαν κατά 
την περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης του 
άρθρου 112 παράγραφος 3 και πριν από την καταχώ−
ριση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι 
εταιρείες που έλαβαν µέρος στην ακυρωθείσα συγχώ−
νευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις 
αυτές.

Άρθρο 115
Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο 
ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων των 
εταίρων των συγχωνευόµενων εταιρειών µε εταιρικά 
µερίδια της συγχωνεύουσας εταιρείας δεν είναι δίκαιη 
και λογική. Στην περίπτωση αυτή κάθε εταίρος της ή 
των συγχωνευόµενων εταιρειών µπορεί να αξιώσει από 
την συγχωνεύουσα εταιρεία την καταβολή αποζηµίωσης 
σε µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο 
µετά από αγωγή κάθε θιγοµένου. Η αξίωση παραγρά−
φεται µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την 
καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3.

2. Το βάρος απόδειξης ότι η σχέση ανταλλαγής είναι 
δίκαιη και λογική φέρει η συγχωνεύουσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 116
Προσαρµογή στις γενικές διατάξεις

1. Όπου στη νοµοθεσία υπάρχουν ρυθµίσεις που ανα−
φέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες: (α) οι 
ρυθµίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφα−
λαιουχική εταιρεία, εκτός αν από το νόµο ή τη φύση 
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συνάγεται κάτι 
διαφορετικό και (β) ως προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία οι αναφορές σε ποσοστά επί του κεφαλαίου 
λογίζεται ότι αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνο−
λικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων.
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2. Όπου στη νοµοθεσία ορίζεται ότι δραστηριότητα 
µπορεί να ασκείται από εταιρείες περιορισµένης ευθύ−
νης, εφεξής θα µπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 98 του Πτωχευτικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 
εφαρµόζονται και στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 
καθώς και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3777/ 
2009 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.), η εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης (ΕΠΕ), η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙKE), 
η ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία και η Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία (SE) µε έδρα στην Ελλάδα».

5. Οι νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους µετα−
σχηµατισµούς επιχειρήσεων περιλαµβάνουν στο πε−
δίο εφαρµογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία.

6. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1047 του Κ.Πολ.
∆. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, εκτός από τις 
ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευ−
θύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ως 
προς τα χρέη της παραγράφου 1, εδάφιο πρώτο του 
άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά 
των εκπροσώπων τους, και στις περιπτώσεις του άρ−
θρου 947 παράγραφος 1 διατάσσεται κατά των νοµίµων 
αντιπροσώπων του διαδίκου που τελεί υπό επιµέλεια.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται πάντως µετά τριετία από τη σύναψη 
της σύµβασης η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου 
σε εταιρεία προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης ή σε 
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε ανώνυµη εται−
ρεία, που θα συσταθεί µε ελάχιστη συµµετοχή και του 
µισθωτή κατά ποσοστό 35%.»

8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
π.δ. 34/1995 καταργείται.

9. Το π.δ. 258/2005 «Καταστατικό του Οργανισµού 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (Α΄ 
316) τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«2. Στην κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρε−
ωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται επίσης:

α) Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή 
κάθε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνι−
στά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή 
πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

β) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε., µε 
αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά πο−
σοστό 5%.

γ) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε, µε 
αντικείµενο επιχειρήσεως την εµπορία, τα οποία µετέ−
χουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχι−
στον 3%.

δ) Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων 
ο σκοπός είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων 
επί κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον 
είναι κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών. ∆εν υπάγονται 

στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. οι κατέχοντες 
ονοµαστικές µετοχές, µίας ή περισσοτέρων από τις 
παραπάνω ανώνυµες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό επί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µικρότερο 
ή ίσο του 10%. Όσα από τα πρόσωπα του προηγούµε−
νου εδαφίου οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο 
αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ∆Χ της 
ίδιας ανώνυµης εταιρείας, δεν υπάγονται στην ασφάλι−
ση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Εάν δεν οδηγούν 
αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας 
ανώνυµης εταιρείας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη 
εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά 
στον Ο.Α.Ε.Ε.

ε) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των 
εταίρων.

στ) Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.»

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται πε−
ρίπτωση ζ΄ ως κατωτέρω:

«ζ. Οι εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.»
10. Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 101 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α΄ 
151), προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες».
11. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για 

τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζο−
νται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

Άρθρο 117
Προσαρµογή στο ν. 3853/2010

1. Το άρθρο 1 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η απλοποίηση των 
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εµπορικών εταιρειών και ειδικότερα των οµορρύθµων 
εταιρειών, των ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), 
των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης και των ανωνύµων εταιρειών 
(εφεξής: «Εταιρείες»).»

2. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του ν. 3853/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»:
«αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 

του ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως αυτός τροποποιείται µε 
το άρθρο 13 του παρόντος νόµου, τα φυσικά πρόσωπα 
ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία ορί−
ζονται ως αρµόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και 
ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης οµορρύθµων 
και ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης και ανωνύµων εταιρειών. Ως «Υπηρεσία Μιας 
Στάσης» για τη σύσταση οµορρύθµων και ετερορρύθµων 
εταιρειών (κάθε µορφής) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενι−
κού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως αυτός τροποποιείται µε το 
άρθρο 13 του παρόντος νόµου, καθώς και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαµβάνουν την «πι−
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στοποίηση παροχής υπηρεσιών µιας στάσης», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου.

ββ) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εται−
ρειών περιορισµένης ευθύνης, ανωνύµων εταιρειών, κα−
θώς και σε όλες τις περιπτώσεις που για τη σύσταση 
συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο 
συµβολαιογράφος που συντάσσει το συµβολαιογραφικό 
έγγραφο σύστασης. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες, για τη σύσταση των οποίων 
τυχόν συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο.»

3. Στο ν. 3853/2010 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α
∆ιαδικασία σύστασης ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών

1. Για τη σύσταση µιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας, οι συµβαλλόµενοι ή ο µοναδικός ιδρυτής ή το 
πρόσωπο που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο 
προβαίνουν, ενώπιον της «Υπηρεσία Μιας Στάσης», στις 
παρακάτω ενέργειες:

α) Καταθέτουν το έγγραφο σύστασης της εταιρείας. 
Το έγγραφο αυτό περιβάλλεται τον τύπο του συµβο−
λαιογραφικού εγγράφου αν το επιβάλλει ειδική διάταξη 
νόµου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοι−
χεία, για τη µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος 
αυτός, ή αν επιλέγεται από τα µέρη.

β) Υποβάλλουν υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης 
στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επω−
νυµίας στο οικείο επιµελητήριο και για την εγγραφή 
της εταιρείας ως µέλους σε αυτό.

δ) Καταβάλλουν το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύ−
στασης εταιρείας.

ε) Υποβάλλουν δήλωση για το φόρο συγκέντρωσης κε−
φαλαίου και εξοφλούν άµεσα το φόρο που αναλογεί.

στ) Υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη διεύθυνση 
της εταιρείας.

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπλη−
ρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθ−
µού φορολογικού µητρώου.

2. Αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα και µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, η «Υπηρεσία Μιας 
Στάσης» υποχρεούται να:

α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και 
του έγγραφου σύστασης, ως προς τη νοµιµοποίηση 
του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόµε−
νων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. 
Ιδιαίτερα ελέγχεται αν στο καταστατικό της εταιρείας 
αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός και το ύψος του 
κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και αν µε βάση τα 
υποβαλλόµενα έγγραφα, ο σκοπός της εταιρείας είναι 
παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη, καθώς και 
αν ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι 
για δικαιοπραξία.

β) Προβεί, µέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρ−
χεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυµίας και στη 
χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόµενη 
επωνυµία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η 
«Υπηρεσία Μιας Στάσης» ενηµερώνει τους ενδιαφερό−
µενους και, µετά από συνεννόηση µαζί τους, προβαίνει 
σε τροποποίηση της επωνυµίας.

γ) Προβεί στην είσπραξη του γραµµατίου ενιαίου κό−
στους σύστασης εταιρείας και του φόρου συγκέντρωσης 
κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης 
καταβολής του γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης 
εταιρείας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταί−
ρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των 
απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερό−
τητας.

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, µεριµνήσει 
για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρείας στην 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α΄ 
297) και για τη χορήγηση Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού 
Αριθµού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 
του άρθρου 5 του ν. 3419/2005.

στ) Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρο−
νικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρείας, καθώς 
και για την αποστολή ανακοίνωσης περί της σύστασης 
της εταιρείας, καθώς και των στοιχείων των εταίρων 
και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης.

ζ) Προβεί στην εγγραφή της εταιρείας στο αρµόδιο 
επιµελητήριο.

3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περί−
πτωση Α΄ της παραγράφου 2, προκύψει ότι η αίτηση, 
τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύ−
στασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης 
νοµοθεσίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται, µέσω τηλε−
οµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προβούν 
εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις 
ή συµπληρώσεις µέσα σε δύο εργάσιµες, ή, εφόσον 
δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσι−
µες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η 
χορήγηση αυτής της προθεσµίας παρατείνει ανάλογα 
την προθεσµία που προβλέπεται παραπάνω στην πα−
ράγραφο 2. Αν η προθεσµία των δύο ή δέκα εργάσι−
µων ηµερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά 
την εµπρόθεσµη υποβολή τους, εξακολουθούν να µην 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, η σύσταση της 
εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το γραµ−
µάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και ο φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέ−
φονται, εν όλω ή εν µέρει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4.»

4. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώ−
δικας περί ∆ικηγόρων) δεν εφαρµόζονται στη σύνταξη 
συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών ή τροποποίησης του κατα−
στατικού τους.

Άρθρο 118
Προσαρµογή στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/ 
2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εµπορία µέσω κύ−
ριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ηµεδαπή 
και κάθε εµπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της 
έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η οµόρρυθµη και 
ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) εταιρεία, ο αστικός 
συνεταιρισµός, στον οποίο περιλαµβάνεται ο αλληλοα−
σφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισµός, η ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης ευ−
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θύνης και η ανώνυµη εταιρεία. Από την εγγραφή στο 
Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που 
προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 52), οι ναυτικές εται−
ρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192) και 
οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνι−
στώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α΄ 220).»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο 
νοµιµότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευ−
τικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας 
των νοµικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων 
και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρε−
ους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή 
διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της 
οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης (απλής ή κατά µετοχές) 
εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης 
εταιρείας, όταν αυτή πραγµατοποιείται από τις «Υπη−
ρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν 
εφαρµόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι 
Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των 
οµόρρυθµων εταιρειών, των ετερόρρυθµων εταιρειών 
(κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των ανω−
νύµων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγο−
νότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, επέρχονται, ως 
προς τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εται−
ρείες (απλές ή κατά µετοχές), τις ανώνυµες εταιρείες, 
τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφα−
λαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις 
εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και 
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους 
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

α. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται 
στο προηγούµενο εδάφιο αποκτούν νοµική προσωπι−
κότητα.

β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµε−
νης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τη µετατροπή ή το µε−
τασχηµατισµό των εταιρειών, συντελείται η µετατροπή 
των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυµες εταιρείες, εται−
ρείες περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, αστικούς συνεταιρισµούς και σε εταιρείες 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1.

γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη 

την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας 
που απορροφάται ή διασπάται.

ε. Επέρχεται η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων 
ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

στ. Επέρχεται η αναβίωση.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119
Ποινικές διατάξεις

Τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού 
Κώδικα:

α) Ο εταίρος ή διαχειριστής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας, που εν γνώσει του κάνει ψευδείς δηλώσεις 
που αφορούν την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Όποιος εκ προθέσεως παραλείπει τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων πέραν της προθε−
σµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 98.

γ) Όποιος εν γνώσει συνέταξε ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του πα−
ρόντος νόµου ή του καταστατικού.

δ) Όποιος προβαίνει σε διανοµή κερδών που δεν 
προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
ή προκύπτουν από ψευδείς ή παράνοµες καταστάσεις.

ε) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 47, 
της παραγράφου 1 του άρθρου 66 και της παραγράφου 
7 του άρθρου 79.

στ) Ο διαχειριστής που παραλείπει να αναπροσαρµό−
σει (αυξήσει ή µειώσει) το κεφάλαιο στις περιπτώσεις 
που ορίζονται στα άρθρα 77 παρ. 4, 82 παρ. 1, 87, 90 
παρ. 3, 92 παρ. 4 και 93 τελευταίο εδάφιο.

Άρθρο 120
∆ιευκόλυνση µετατροπής υφιστάµενων εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική

εταιρεία − Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.

1. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, υφιστάµενες εταιρεί−
ες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να µετατραπούν σε 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά το άρθρο 107, 
εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, 
που λαµβάνεται είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 
δύο τρίτων του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπρο−
σωπούν τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, 
είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων 
του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του καταστατι−
κού που προβλέπουν µεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας 
δεν λαµβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.

2. Η υποβολή αιτήµατος στην αρµόδια Υπηρεσία Μιας 
Στάσης για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας επιτρέπεται δύο µήνες µετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 121
Σηµεία από τα οποία είναι δυνατόν

να συνίσταται ένα σήµα

Σήµα µπορεί να αποτελέσει κάθε σηµείο επιδεκτικό 
γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης από εκείνα άλλων 
επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, ονόµατα, 
επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµα−
τα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των 
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που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ή υπηρετούν στο 
ιδιωτικό σχολείο του πρώτου εδαφίου της παρούσης πα−
ραγράφου ο χρόνος απασχόλησής τους αποδεικνύεται 
µε κάθε νόµιµο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των νοµί−
µως επικυρωµένων αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν 
την άσκηση διοικητικής εποπτείας στο ιδιωτικό σχολείο 
µε την επωνυµία «Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό 
Κολέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» και την υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού του, καθώς και οι λεπτοµέ−
ρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 330
Κωδικοποίηση ρυθµίσεων − έναρξη ισχύος

1. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται εντός 
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε πρό−

ταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, κωδικοποιούνται και δηµοσιεύονται σε 
ενιαίο αυτοτελές κείµενο οι διατάξεις για την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία, οι διατάξεις για τα σήµατα και 
οι διατάξεις για τις προσωπικές εταιρείες. Μελλοντικές 
αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνονται µε τροποποίη−
ση των εν λόγω διαταγµάτων. Με προεδρικό διάταγµα 
που εκδίδεται µε πρόταση τον Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κωδικοποιείται η 
νοµοθεσία για το ΓΕΜΗ.

2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην 
των Κεφαλαίων ∆΄, Η΄, Θ΄ και ΙΑ΄ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ 
του παρόντος νόµου που αρχίζει έξι (6) µήνες µετά 
την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 
1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέ−
ρους διατάξεις.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


