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Legal Flash 
 
 
 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 31 Μαΐου 2013, ο 

Ν. 4156/2013 (ο «Νόμος»), ο οποίος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Μεταξύ άλλων διατάξεων, το άρθρο 3 του Νόμου επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές αναφορικά με θέματα σύστασης εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης, καθώς και θέματα διαχείρισης ανωνύμων εταιρειών. 

Κατάργηση κατώτατου κεφαλαίου Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Νόμου επέρχεται η κατάργηση 

του ελάχιστου κατώτατου κεφαλαίου μιας εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης, τροποποιώντας με αυτόν τον τρόπο την παράγραφο 1 του 

άρθρου 4 του Ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε. 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Νόμου επέρχεται η 

αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955, 

προβλέποντας πλέον ότι κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία 

μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία 

αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, εφόσον η εισφορά του είναι 

πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής, σύμφωνα με 

το καταστατικό της εταιρείας. 

Τέλος, η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του Νόμου (τροποποιεί την 

παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955), προβλέπει ότι εφόσον η 

αποτίμηση μιας σε είδος εισφοράς είναι κατώτερη της εισφοράς που 

ορίζεται στο καταστατικό, ή πολλαπλάσιου αυτής, τότε η εν λόγω (σε 

είδος) εισφορά θα πρέπει να συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ως άνω 

ποσά. 

Αλλαγές στον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 

2190/1920 περί Α.Ε. επιτρέπεται το καταστατικό μιας ελληνικής ανώνυμης 

εταιρείας να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 

να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησής του σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. 

Κατόπιν της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου, αντικαθίσταται η 

ως άνω παράγραφος του Κ.Ν.2190/1920, καθώς προβλέπεται πλέον ότι 

(μόνο) στις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η  

ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή μη, δεν 
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επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την 

πραγματοποίηση συναλλαγών της (εισηγμένης) εταιρείας με συνδεδεμένα 

με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. 

Βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Νόμου, αντικαθίσταται η 

παράγραφος 3 του άρθρου 22Α του Κ.Ν. 2190/1920, αναφορικά με την 

ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας. 

Επομένως, ορίζεται πλέον ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς 

και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του 

διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς 

στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά 

τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι 

οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση 

ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της εταιρείας, ή συνδεδεμένων 

(σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) με αυτήν 

επιχειρήσεων, στον βαθμό κατά τον οποίον η εν λόγω σύγκρουση 

ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Επιπρόσθετα, η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του Νόμου, εισάγει νέα 

παράγραφο στο άρθρο 22Α του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία, 

στην περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί σύγκρουση συμφέροντος, ή 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα, θα 

εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 66 ΑΚ, το οποίο ορίζει 

ότι μέλος της διοίκησης δεν δικαιούται να ψηφίσει,  αν  η  απόφαση  

αφορά δικαιοπραξία, ή την έγερση ή κατάργηση δίκης , μεταξύ του 

νομικού προσώπου και του μέλους ή  του  συζύγου του,  ή εξ αίματος  

συγγενούς του (έως και τον τρίτο βαθμό). 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, 

απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων 

συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του 

παραπάνω άρθρου (π.χ. μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πρόσωπα που 

ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας κλπ.), χωρίς ειδική άδεια της γενικής 

συνέλευσης, ενώ η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει για πράξεις που δεν 

εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με 

τρίτους. 

Επισημαίνεται ότι βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Νόμου, 

προστίθεται νέο εδάφιο στο άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με 

το οποίο ορίζεται ότι επί εταιρείας με κινητές αξίες εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά, η εν λόγω απαγόρευση παραμένει και ισχύει: (α) για 

τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, και 

(β) προκειμένου για πράξεις που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10% του 

ενεργητικού της, ακόμη και αν οι εν λόγω πράξεις αυτές δεν εξέρχονται 

των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της (εισηγμένης) εταιρείας με 

τρίτους. 
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Κατάργηση εταιρικής σφραγίδας 

Βάσει της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του Νόμου, επέρχεται η 

κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης (ακόμη και ύπαρξης) της εταιρικής 

σφραγίδας για σκοπούς απόδειξης της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. 

Ως εκ τούτου, για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αρκεί πλέον η υπογραφή του  νομίμου 

εκπροσώπου του νομικού προσώπου, συνοδευόμενη από το όνομα και την 

περιγραφή της ιδιότητάς του. 

 

 Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων/τροποποιήσεων αρχίζει από την ημέρα 

δημοσίευσης του ως άνω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

ήτοι την 31η Μαΐου 2013 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’122/31.05.2013). 
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