
 
 Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των 

διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 περί 
ανωνύμων εταιρειών και όχι μόνο 



ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Άρθρα 51-53 Κ.Ν. 2190/20, 

 «Έννομο συμφέρον» Πολιτείας περί προστασίας του 
δημοσίου συμφέροντος και περιλαμβάνει  ιδίως, την 
τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού 
και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς 
και την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών 
καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση των 
εταιρικών βιβλίων.  

 

 

 



 
ΕΛΕΓΧΟς ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑς  

Άρθρο 10 Κωδικοποιημένης Οδηγίας 2017/1132 για ΑΕ & 
ΕΠΕ 

Άρθρο 102 Οδηγίας 2017/1132 για συγχωνεύσεις 

Άρθρο 128 Οδηγίας 2017/1132 για  διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις 

Άρθρο 148 Οδηγίας 2017/1132 για  διασπάσεις 

Άρθρο 7 ν.3419/05 περί «ΓΕΜΗ»  

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΓΕΜΗ 

Διαμοιρασμένη αρμοδιότητα στις εν λόγω Υπηρεσίες 
(Πληρότητα η ΥΓΕΜΗ) και Νομιμότητα η Π.Ε.  

Προβλήματα καθυστέρησης λόγω «δίπολου» 

Για να εκκινήσει ο έλεγχος νομιμότητας πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητας γεγονός που δεν 
συμβαίνει αρκετά συχνά. 

Ολοένα και χαμηλότερη «ποιότητα» αποφάσεων των 
οργάνων των εταιρειών (Γ.Σ. & Δ.Σ.) που καθυστερεί τους 
ελέγχους. 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Τα ΚΜ πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς πλήρους 
πληροφόρησης για τις οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ σε συνδυασμό με 
την Οδηγία 2017/1132. 

 Η ποιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 
χαρακτηρίζεται ως κακή για ΕΠΕ & ΙΚΕ και αρκετά 
καλή για ΑΕ (για τις εταιρείες που δημοσιεύουν). 

Για να εκκινήσει ο έλεγχος νομιμότητας πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητας γεγονός που δεν 
συμβαίνει αρκετά 



 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Περαιτέρω έλεγχοι νομιμότητας για τις εταιρείες δημοσίου 
ενδιαφέροντος. 

Σε ποιο εύρος και σε ποια έκταση και τι θα αφορά. 

Τα ΚΜ έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία για τις μεγάλες 
οντότητες και εισηγμένες σε Χρηματαγορά (συν Τράπεζες, 
Ασφαλιστικές, Κρατικές Εταιρείες) και ειδικά η Γερμανία, 
Φιλανδία, Γαλλία, Εσθονία, Δανία, Κροατία, Λουξεμβούργο , 
Ολλανδία τις παρακολουθούν ειδικά και έχουν δημιουργήσει 
ειδικές εποπτικές μονάδες ή μηχανισμούς έγκαιρης 
προειδοποίησης. 



ΕΛΛΙΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Κοινότητα έχει καλέσει τα ΚΜ να λάβουν κάθε 
αποτρεπτικό μέτρο έτσι ώστε να ικανοποιείται η εμπορική 
δημοσιότητα και κατ’ επέκταση η ενημέρωση των τρίτων. 

Αποτρεπτικά μέτρα είναι: 

Επιβολή προστίμων 

Τυχόν ποινικές ευθύνες 

Διοικητικές κυρώσεις μελών διοίκησης που αμελούν την 
εμπορική δημοσιότητα 

Αποπομπή από τα ειδικά μητρώα διευθυντών (Η.Β., 
Δανία, Φιλανδία, Εσθονία, Κύπρος κτλ.) 



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Συστατικές (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, λύση, 
εκκαθάριση, πτώχευση, εξυγίανση, επαύξηση εγγυήσεων, 
μετασχηματισμοί κτλ.) 

Δηλωτικές (πιστοποίηση Μ.Κ., συγκρότηση σε σώμα κ 
ανάθεση αρμοδιοτήτων κτλ.) 

Ειδικές (να κατηγοριοποιηθούν και κάποιες άλλες ως 
σημαντικές και να ελέγχονται πριν την καταχώριση στο 
ΓΕΜΗ. 

Οι δηλωτικές να πραγματοποιούνται από τις ίδιες τις 
εταιρείες και χωρίς έγγραφο απόφασης. 



ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ - ΜΕΤΟΧΕς 
Τα ΚΜ έχουν στην συντριπτική πλειοψηφία έχουν 
«καταργήσει» τις ανώνυμες μετοχές 

Οι λόγοι που το επέβαλλαν αυτό κυρίως είναι: 

1. Διαφάνεια στις εταιρικές υποθέσεις, 

2. Γνωστοποίηση των μετόχων που συνδέονται με το 
«ξέπλυμα χρήματος»,  

3. Εφαρμογή κανόνων ενοποίησης, 

4. Σχέσεις επιχειρηματιών με κέντρα εξουσίας. 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ 
 Η θεσμοθέτηση ενός πιστοποιητικού «καλής 
λειτουργίας» θα πρέπει να ανταμείβει την «συνεπή 
εταιρεία» 

Το κράτος μπορεί να αποδέχεται στις συναλλαγές του 
μόνο τους «κατόχους» του εν λόγω πιστοποιητικού και 
ειδικότερα σε: 

1. Διαγωνισμούς προμηθειών (δημόσιες συμβάσεις) 

2. Χρηματοδοτήσεις (εθνικές/κοινοτικές) π.χ. ΕΣΠΑ 

3. Άλλο 



ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ 

Τα τέλη ΓΕΜΗ θεσπίστηκαν με τις Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις: 

1. ΚΥΑ Κ2-4946/15-10-2014 ΦΕΚ Β' 2919/30-10-2014 

2. ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014) 

      ως ανταποδοτικά των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ για την παροχή 
της δημόσιας Υπηρεσίας. 

 



ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΝ.2190/20 
 

 1. Σύνθεση και θητεία οργάνων εταιρείας  
 2. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων  
 3. Είδη και κατηγορίες μετοχών (εισαγωγή νέων μορφών μετοχών)  
 4. Νέοι κανόνες περί της διανομής  
 5. Αύξηση της ευθύνης του Δ.Σ. (λόγω μείωσης «εποπτείας»)  
 6. Ελαστικοποίηση ή μη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη  
 7. Πρόνοιες σχετικά με την ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

(έγκριση από την εταιρεία που ενοποιεί).  
 8. Διαχωρισμός καταστατικής έδρας και πραγματικής έδρας 

(διοίκησης της εταιρείας)  
 9. Βιβλία εταιρείας (αποφάσεις ΓΣ, ΔΣ) και τρόπος διατήρησης ή 

επαλήθευσης αποφάσεων  
 10. Ίδιες μετοχές  
 11. Δικαιώματα μειοψηφίας (περαιτέρω ενίσχυση)  
 12. Συγκρούσεις συμφέροντος μελών ΔΣ 
 13. Πολιτικές αποδοχών μελών ΔΣ  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


