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Ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες ο Νόμος 4541/2018 (ΦΕΚ 93 - 31.05.2018)
«Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες
διατάξεις», ο οποίος προβλέπει σημαντικές μεταβολές στο δίκαιο των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ρυθμίζει και θέματα επωνυμίας σε άλλες εταιρικές
μορφές (ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει ο νέος νόμος 4541/2018 στο δίκαιο των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω σημεία:
Μπορούν πλέον να
χρησιμοποιούνται
και λατινικοί
χαρακτήρες
Προβλέπεται
πλέον ρητά και η
χρήση των όρων
«Limited Liability
Company” και
«Single Member
Limited Liability
Company”

Α. Επωνυμία
 Εκτός από τα ονόματα των εταίρων και το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η
επωνυμία της Ε.Π.Ε. μπορεί πλέον να σχηματίζεται και από άλλες λεκτικές
ενδείξεις, και εν μέρει ή ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες.
 Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η Ε.Π.Ε. μπορεί να αποδίδεται ως «Limited
Liability Company” και, εφόσον είναι μονοπρόσωπη, ως «Single Member Limited
Liability Company”.
 Τα αντίστοιχα ακρωνύμια μιας Ε.Π.Ε. μπορούν πλέον να είναι «L.L.C.» ή «LTD»
και «Single Member L.L.C.» ή «Single Member LTD» εφόσον είναι μονοπρόσωπη.

Β. Κεφάλαιο
Ίση ονομαστική
αξία εταιρικού
μεριδίου
ελάχιστου ύψους
ονομαστικής
αξίας ενός ευρώ

 Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία ενός (1) τουλάχιστον ευρώ ενώ η
ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

Γ. Σύσταση και διάρκεια
Δυνατότητα
σύστασης και με
ιδιωτικό έγγραφο

 Η εταιρική σύμβαση μιας Ε.Π.Ε. μπορεί να καταρτίζεται πλέον, πέραν του
συμβολαιογραφικού εγγράφου, και με ιδιωτικό έγγραφο, με την προϋπόθεση ότι
ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του
πρότυπου καταστατικού του Ν. 4441/2016.

Ε.Π.Ε. μόνο
ορισμένης
διάρκειας

 Οι Ε.Π.Ε. θα συστήνονται πλέον υποχρεωτικά για ορισμένο χρόνο. Ε.Π.Ε. οι
οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 4541/2018, τη
διάρκειά τους ως αόριστη, έχουν ημερομηνία λήξης την 31 Δεκεμβρίου 2021, εκτός
αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία,
ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών.

Κτήση νομικής
προσωπικότητας
και δημοσιότητα

 Διευκρινίζεται πλέον ρητά ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα µόνο µε
την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εναρµονίζεται το
καθεστώς δηµοσιότητας των Ε.Π.Ε. µε τις διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Δ. Διαχειριστές
Δικαστική
ανάκληση
διαχειριστή για
σπουδαίο λόγο,
με αίτηση της
μειοψηφίας του
1/10

 Εισάγεται πρόβλεψη περί δυνατότητας ανάκλησης του διαχειριστή μιας Ε.Π.Ε. και
μετά από αίτηση του 1/10 των εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού
κεφαλαίου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον όμως διαπιστωθεί από
αυτό σπουδαίος λόγος (ιδίως για σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα
προς τακτική διαχείριση).

Ε. Συνέλευση των Εταίρων
Συνεδρίαση της
Συνέλευσης των
Εταίρων και στο
εξωτερικό, αλλά
και με
τηλεδιάσκεψη

Τροποποίηση
εταιρικής
σύμβασης

Λύση κατόπιν
απόφασης της
Συνέλευσης με
μειωμένη
απαρτία και
πλειοψηφία (από
3/4 σε 2/3)

 Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο
καταστατικό, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η
συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε
αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή
συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και με
τηλεδιάσκεψη.
 Σύμφωνα με τη γενική πρόβλεψη του Ν. 3190/1955, για την τροποποίηση της
εταιρικής σύμβασης θα απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης η οποία θα μπορεί να
λαμβάνεται εφεξής με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του μισού (½) του
συνολικού αριθμού των εταίρων, που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του
εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάποιες περιπτώσεις, το νέο κείμενο της εταιρικής
σύμβασης μπορεί να καταρτίζεται από το διαχειριστή και να περιβάλλεται τον
συμβολαιογραφικό τύπο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση της
Συνέλευσης των Εταίρων.
 Με την επιφύλαξη αντίθετης καταστατικής ρύθμισης, η λύση της Εταιρείας
επέρχεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με
πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν
τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

ΣΤ. Έξοδος εταίρου
Θεσπίζεται η
αρχή της
ελεύθερης εξόδου
του εταίρου από
Ε.Π.Ε.

 Με την επιφύλαξη αντίθετης καταστατικής πρόβλεψης, κάθε εταίρος μπορεί να
εξέρχεται από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή. Ενώ θεσπίζεται η
ευχέρεια καταστατικής πρόβλεψης, για τη περίπτωση όπου εταίρος αποχωρεί,
ώστε το εταιρικό μερίδιο του να εξαγοράζεται από πρόσωπο που υποδεικνύει η
εταιρεία είτε στην αξία συμφωνίας των μερών είτε στην πραγματική αξία που θα
προσδιορίσει με απόφαση του (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) το αρμόδιο
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
Ζ. Απλοποίηση διαδικασίας εγκατάστασης υποκαταστήματος ή
πρακτορείου αλλοδαπής Ε.Π.Ε.

Υποκατάστημα ή
πρακτορείο
κοινοτικής Ε.Π.Ε.
(ή Ε.Π.Ε. χώρας
του ΕΟΧ)
Υποκατάστημα ή
πρακτορείο
Ε.Π.Ε. τρίτης
χώρας

 Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής Ε.Π.Ε. κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του ΕΟΧ θα πραγματοποιείται πλέον με
την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν της υποβολής συγκεκριμένων πράξεων και
στοιχείων.
 Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής Ε.Π.Ε. τρίτης
χώρας, θα πραγματοποιείται με την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν έκδοσης
απόφασης από τη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή την
αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα για την έγκριση της εγκατάστασης
υποκαταστήματος ή πρακτορείου τρίτης χώρας. Η υποβολή συγκεκριμένων
εγγράφων απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση. Απόφαση έγκρισης για την
εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου Ε.Π.Ε. τρίτης χώρας μπορεί να

εκδοθεί μόνο εφόσον ημεδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαταστήσουν
υποκατάστημα ή πρακτορείο στην επικράτεια της τρίτης αυτής χώρας.
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. μπορούν να
εγκαταστήσουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ή πρακτορεία.
ΣΤ. Λοιπές διατάξεις για Ε.Π.Ε.
Σύνταξη, έλεγχος
και δημοσίευση
οικονομικών
καταστάσεων
δικονομικές
διατάξεις
Αποθεματικά

Αναβίωση

Αποκλειστική
αρμοδιότητα
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
της έδρας

Κατάργηση
φορολογικών
διατάξεων των
Ε.Π.Ε.

 Εισάγονται διατάξεις οι οποίες εναρμονίζουν τα ζητήματα που αφορούν τη
σύνταξη, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε.
με τις προβλέψεις των Ν. 4308/2014, 4336/2015 και 4449/2017 καθώς και τις
αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
 Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα σχηµατισµού πρόσθετων αποθεµατικών, πέραν
της υποχρέωσης σχηματισμού τακτικού αποθεματικού που ήδη ισχύει μέχρι
σήµερα.
 Εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσης λυθείσας Ε.Π.Ε.
 Εισάγεται ρητή πρόβλεψη περί αποκλειστικής αρμοδιότητας του Μονομελούς
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας για ένδικα βοηθήματα που ασκούνται
δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού, ανεξαρτήτως αντικειμένου.
Γενική Σημείωση: Aναμένεται να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου θα
κωδικοποιηθούν και θα αποδοθούν στη δημοτική γλώσσα οι διατάξεις για την Ε.Π.Ε..

 Προβλέπεται ρητά η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 56 του Νόμου
3190/1955 για νομοτεχνικούς λόγους. Επισημαίνεται ότι η παρ. 2 προέβλεπε την
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή τέλους χαρτοσήμου που ισχύει στις Α.Ε. και
στις Ε.Π.Ε.
Όπως επισημαίνει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η κατάργηση της διάταξης της παρ. 2
που αποτελούσε το νομοθετικό έρεισμα για την εξομοίωση των ανωνύμων εταιρειών προς τις
Ε.Π.Ε. ως προς τον εφαρμοστέο συντελεστή τέλους χαρτοσήμου έχει ως συνέπεια την επέκταση
της μη εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή τέλους χαρτοσήμου και στις ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες ρητά υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) βάσει του άρθρου 116 παρ.
11 του Ν. 4072/2012. Στην πράξη η κατάργηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις συναλλαγές
μεταξύ Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και ιδιωτών.

Ζ. Διατάξεις για την επωνυμία των Ανωνύμων Εταιρειών, των Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων και των Ετερόρρυθμων
Εταιρειών
Ανώνυμες
Εταιρείες

 Εκτός από τα ονόματα ενός ή περισσότερων ιδρυτών ή μετόχων ή το αντικείμενο
δραστηριότητάς της, η επωνυμία μιας Α.Ε. μπορεί πλέον να σχηματίζεται και από
άλλες λεκτικές ενδείξεις, και να αποδίδεται εν μέρει ή ολόκληρη με λατινικούς
χαρακτήρες.
 Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις
«Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, η Α.Ε.
θα αποδίδεται ως «Société Anonyme» ή με το αντίστοιχο ακρωνύμιο «S.A.».

Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές
Εταιρείες

 Εκτός από τα ονόματα ενός ή περισσότερων εταίρων ή το αντικείμενο
δραστηριότητάς της, η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί πλέον να σχηματίζεται και από
άλλες λεκτικές ενδείξεις, και να αποδίδεται και εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
 Καταργείται η δυνατότητα χρήσης φανταστικής επωνυμίας.

Ομόρρυθμες
Εταιρείες

 Η επωνυμία μιας Ο.Ε. μπορεί πλέον να σχηματίζεται εν μέρει ή ολόκληρη με
λατινικούς χαρακτήρες.
 Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η Ο.Ε. θα αποδίδεται ως «General Parnership» ή
θα χρησιμοποιεί το ακρωνύμιο «G.P.».

Ετερόρρυθμες
Εταιρείες

 Η επωνυμία μιας Ε.Ε. μπορεί πλέον να σχηματίζεται εν μέρει ή ολόκληρη με
λατινικούς χαρακτήρες.
 Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η Ε.Ε. θα αποδίδεται ως «Limited Partnership» ή
θα χρησιμοποιεί το ακρωνύμιο «L.P.»
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