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Legal Flash 
 
 
 

Δημοσιεύθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 12 Δεκεμβρίου 

2012, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Έγκριση των 

Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο 

«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης 

Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» και την 

παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 

Μεταξύ άλλων διατάξεων, το Άρθρο 6 (Ρύθμιση ζητημάτων 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) της ως άνω 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις 

όσον αφορά στην σύσταση ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: 

Κατώτατο Όριο Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε.  

Κατόπιν της τροποποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του 

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» το 

κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας 

ορίζεται πλέον στο ποσό των 24.000 Ευρώ, ολοσχερώς 

καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. 

Κατώτατο Όριο Μετοχικού Κεφαλαίου και Εταιρικά 

Μερίδια Ε.Π.Ε. 

Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου 3190/1955 «περί 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» το κατώτατο κεφάλαιο της 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ορίζεται πλέον στο ποσό των 2.400 

Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής 

σύμβασης. 

Περαιτέρω, η παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 

αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Νόμου 

3190/1955, όπως ισχύει, ορίζοντας πλέον πως το εταιρικό κεφάλαιο 

μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 

να μειωθεί κάτω των 2.400 Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω 

των 30,00 Ευρώ (έκαστο). 

«Δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

Τεύχος 

Α’240/12.12.2012), 

Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου βάσει 

της οποίας 

επέρχονται αλλαγές 

στον τρόπο 

σύστασης 

ανώνυμων 

εταιρειών αλλά και 

εταιρειών 

περιορισμένης 

ευθύνης» 

 

Δεκέμβριος 2012 
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Υποχρεωτική Εγγραφή σε Εμπορικά Επιμελητήρια  

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή 

στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλεπόταν στον Ν. 

2081/1992, όπως ισχύει. 

 

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων/τροποποιήσεων αρχίζει από την 

ημέρα δημοσίευσης της ως άνω Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 12η 

Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Τεύχος Α’240/12.12.2012). Να σημειωθεί ότι 

εκκρεμεί η κύρωση (από την Βουλή) της ως άνω Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος. 
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