2018: έτος τροποποίησης του εταιρικού δικαίου
1. Ν. 4541/2018 εκτεταμένες τροποποιήσεις Ν. 3190/1955
2. Ν. 4548/2018 αντικατάσταση Ν. 2190/1920 (ισχύς από 1-1-2019)
3. ΚΥΑ 63577 (ΦΕΚ 2380/21-6-2018) εφαρμοστική του Ν. 4441/2016 σχετικά
με τον εκσυγχρονισμό των ΥΜΣ και έναρξη λειτουργίας της e-ΥΜΣ
Σε εξέλιξη:
4. Νέος νόμος που θα ρυθμίζει συνολικά τους μετασχηματισμούς των
εταιρειών. Νομοπαρασκευαστική (ΑΠ 16477/9-2-2018 (ΑΔΑ 6ΠΧΧ465ΧΙ8-Θ8Ε)
5. Αντικατάσταση του Ν. 3419/2005 περί λειτουργίας του ΓΕΜΗ
6. Ολοκλήρωση προσπάθειας με κωδικοποίηση νομοθεσίας

Στόχοι τροποποίησης εταιρικού δικαίου:
• Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας
• Απλοποίηση διαδικασιών
• Ενίσχυση διαφάνειας
• Μείωση Διοικητικών Βαρών για τις επιχειρήσεις
• Επιτάχυνση διατυπώσεων δημοσιότητας
• Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
• Η απομείωση της κρατικής εποπτείας
• Η μετεξέλιξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σε ένα «εργαλείο»
πληροφόρησης της επιχειρηματικότητας

ΕΠΕ: οι κυριότερες αλλαγές
1. Κατά τη σύσταση το συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να αντικατασταθεί
από το πρότυπο καταστατικό
2. Σε αυτή τη περίπτωση η σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
οποιαδήποτε ΥΜΣ (ΥΓΕΜΗ, συμβολαιοφράφο ή e-YMS).
3. Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σχηματισμού της επωνυμίας ΕΠΕ
4. Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων
5. Απλοποιείται η διαδικασία ανάκλησης διαχειριστή

ΕΠΕ: οι κυριότερες αλλαγές
6. Προβλέπεται η δυνατότητα εξόδου εταίρου
7. Μειώνεται το ποσοστό αυξημένης πλειοψηφίας από τα ¾ στο 50%+1 των εταίρων
που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% των μεριδίων
8. Στη μείωση κεφαλαίου, ο χρόνος που έχουν στη διαθεσή τους οι πιστωτές να
προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους μειώνεται στον ένα μήνα (από δυο)
9. Η λύση της εταιρείας μπορεί να επέλθει με απόφαση των εταίρων, η οποία
λαμβάνεται με ποσοστό 2/3 εταίρων και μεριδίων (δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό)
10. Καταργείται η απαίτηση έγκρισης από τν ΠΕ εγκατάστασης υποκαταστήματος
προερχόμενου από χώρες της Ε.Ε ή χώρες του ΕΟΧ

ΑΕ: Οι κυριότερες αλλαγές
1. Κατά τη σύσταση επιτρέπεται και χρήση πρότυπου καταστατικού και όχι αποκλεστικά
συμβολαιογραφικό έγγραφο/ σε αυτή τη περίπτωση η σύσταση μπορεί να γίνει σε
οποιαδήποτε ΥΜΣ (ΥΓΕΜΗ, συμβολαιογράφος, e-ΥΜΣ)
2. Κατάργηση εποπτείας από ΠΕ
3. Έλεγχος νομιμότητας μόνο των συστατικών πράξεων (μείωση κατά 93% -μόνο 6.500 από
σύνολο 84.500 καταχωρισμένων πράξεων στο ΓΕΜΗ)
4. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για
μεγάλες και μεσαίες εταιρείες /από ΔΣ για μικρές και πολύ μικρές
5. Ονομαστικοποίηση των μετοχών (στα πλαίσια της καταπολέμησης του ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος)

ΑΕ: οι κυριότερες αλλαγές
6. Βελτίωση των τεχνικών μεθόδων λειτουργίας των οργάνων (εξ αποστάσεως
ψηφοφορίες, ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου μετόχων κ.α.)
7. Προβλέπεται δυνατότητα μονομελούς Δ.Σ. για τις μικρές και πολύ μικρές ΑΕ
8. Ενθαρρύνεται η διαιτητική επίλυση των διαφορών
9. Προστίθενται νέα δικαιώματα μετόχου (ατομική πληροφόριση, δυνατότητα
ενώσεων μετόχων κ.α.) – ισχυροποιούνται τα δικαιωμάτων μειοψηφίας
10.Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας

e-ΥΜΣ: χρονοδιάγραμμα
• Θα τεθεί σε λειτουργία σταδιακά, ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας
• Σε λίγες ημέρες θα είναι διαθέσιμη η σύσταση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
• Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους θα είναι διαθέσιμες όλες οι νομικές μορφές
• Η είσοδος στην εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα γίνεται μέσω του
διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ (https://eyms.businnessportal.gr)

e-ΥΜΣ: γενικές πληροφορίες σύστασης
- Όλες οι ενέργειες γίνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (άρα ο χρόνος
σύστασης εξαρτάται από τον ίδιο)
- Επιτρέπεται μόνο χρήση πρότυπου καταστατικού
- Το κόστος ορίζεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ
- Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής
- Στο σύστημα καταχωρίζονται μόνο στοιχεία (όχι έγγραφα)

Ενέργειες ενδιαφερομένου:
• Αυθεντικοποιείται ένας εξ αυτών ή ένας τρίτος μέσω του taxisnet
• Συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού
και ότι άλλο απαιτείται
• Δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας
• Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι λοιποί ενδιαφερόμενοι
ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης
• Εισέρχονται στο σύστημα και υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η
υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής
• Με την υπογραφή και του τελευταίου ολοκληρώνεται η αίτηση σύστασης
• Ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή κόστους σύστασης.

Το σύστημα:
• Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ σύστασης
• Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
• Αποδίδει ζεύγος κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ
• Διαβιβάζει τα στοιχεία στο taxis και η εταιρεία λαμβάνει ΑΦΜ
• Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του taxisnet
• Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση
• Εγγράφει την εταιρεία στο Επιμελητήριο
• Εκδίδει ψηφιακό αντίγραφο εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωσης
σύστασης
• Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής ενιαίου κόστους Σύστασης.

Νέος νόμος για μετασχηματισμούς:
- Με την απόφαση ΑΠ 16477/9-2-2018 (ΑΔΑ 6ΠΧΧ465ΧΙ8-Θ8Ε) συστάθηκε
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για
τους μετασχηματισμούς.
- Στόχος
- η συγκέντρωση όλων των διατάξεων σε ένα νόμο (κατάργηση όλων των επιμέρους
άρθρων)
- Η θεσμοθέτηση σαφών και ενιαίων διαδικασίες για όλους του επιτρεπτούς
μετασχηματισμούς (συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις, αποσχίσεις..)
- Η κάλυψη τυχόν κενών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία
- Η άρση των αντιφάσεων που υπάρχουν σε διατάξεις νόμων που υπάγονται στο
Υπουργείο οικονομικών (αναπτυξιακοί νόμοι)

Αντικατάσταση νόμου 3419/2005 (ΓΕΜΗ):
Προτεινόμενες αλλαγές:
1. Περαιτέρω απλοποίηση των διατυπώσεων δημοσιότητας με δυνατότητα
καταχώρισης πράξεων από τους ίδιους τους υπόχρεους
2. Επαναπροσδιορισμός ρόλου και τρόπου συνεργασίας μεταξύ ΎΓΕΜΗ και ΠΕ
3. Διασαφήνιση του εύρους ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας των καταχωριστέων
πράξεων και στοιχείων από ΥΓΕΜΗ
4. Εμπλουτισμός ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης
5. Ενίσχυση των ΥΓΕΜΗ μέσω νέων οργανογραμμάτων και προτεινόμενης στελέχωσης

Τέλος, το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ:
• Πέραν του νομοθετικού έργου, υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης
των εμπλεκομένων, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ:
1. Έχει ήδη εκπαιδεύσει 600 άτομα (όλοι οι υπάλληλοι των ΥΓΕΜΗ της χώρας
καθώς και άρκετοι υπάλληλοι από ΠΕ και ΔΟΥ) με την διεξαγωγή
πενθήμερου σεμιναρίου με τίτλο «Εταιρικό Δίκαιο και ΓΕΜΗ»
2. Βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την επιμόρφωση των
συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν σαν ΥΜΣ
3. Μέχρι το τέλος του χρόνου, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, θα εκπαιδεύσει
όλους του υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ που πρόκειται να ασχοληθούν με τη
σύσταση εταιρειών

.
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