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Αζήλα, 30 -    03    -   2011 

 

Αξηζκ. Πξση. : Κ2- 3144 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ  

(Ω ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ)  

 

Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγνύ θαη 

Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο,  

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ 

Κξάηνπο 

Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ  

Γ/λζε Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεσλ  

Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο  

 

Θέκα: «Οδεγίεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3853/2010 αλαθνξηθά κε ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ 

εηαηξεηώλ» 

 

 

Δλόςεη εθαξκνγήο από 4/4/2011 ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3853/2010 

«Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 90 Α’ 17-6-2010) ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο αλαθνξηθά κε ηηο 

εηαηξείεο πνπ ζα ζπζηαζνύλ ζύκθσλα κε ηελ λέα δηαδηθαζία:  

 

Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο 

(πκβνιαηνγξάθνπο) – άξζξν 7 Ν. 3853/2010. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Κ1-802/23-3-2011 Κ.Τ.Α., ν πκβνιαηνγξάθνο, 

ν νπνίνο ελεξγεί σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο, δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηελ εθδνζείζα 

βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύζηαζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηηο Α.Δ., ελώ 

εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ζύζηαζε ηνπο αθνινπζεί θαη ε 

δηαβίβαζε έληππνπ αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. Οκνίσο, ν 

πκβνιαηνγξάθνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο,  δηαβηβάδεη εληόο 



δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ηνλ πιήξε θπζηθό 

θάθειν απηήο, ζηελ θαηά ηόπν, κε βάζε ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, αξκόδηα Τπεξεζία 

Γ.Δ.ΜΗ. Ο θπζηθόο θάθεινο πνπ δηαβηβάδεηαη πεξηιακβάλεη απιό αληίγξαθν ηνπ  

θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ επηζπλαπηόκελσλ ζ’ απηό εγγξάθσλ θαη πξσηόηππα ηα ινηπά 

έγγξαθα θαη δειώζεηο.  

Μεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ παύεη ε αξκνδηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Μηαο 

ηάζεο. Αξκόδηα πιένλ γηα ηηο θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΗ. είλαη ε Τπεξεζία Γ.Δ .ΜΗ. 

ή ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΗ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3419/2005 σο 

ηζρύεη.  

Γεδνκέλνπ όηη ν έιεγρνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

αλαθνξηθά κε ηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηόηεηα εμαθνινπζεί λα ηζρύεη, (βι. άξζξα 7
α
 θαη 7β ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920 σο ηζρύεη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3419/2005 

σο ηζρύεη), νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ άξζξνπ 4 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 

ηεο Κ1-802/23-3-2011 Κ.Τ.Α., πξέπεη λα δηαβηβάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ 

ηεξνύλ γηα ηηο ζπζηαζείζεο κεηά ηελ 4/4/11 Αλώλπκεο Δηαηξείεο ζηηο αξκόδηεο θαηά 

ηόπν Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη ζε ζέζε 

λα αζθνύλ ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

δεκνζηόηεηα, όπσο νη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία απηά απαξηζκνύληαη αλαιπηηθά ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (σο ζπλεκκέλε θαηάζηαζε).  

Δηδηθόηεξα εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα θαησηέξσ: 

α) ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2
α
 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920 σο ηζρύεη δελ ππόθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκόηεηαο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθό θεθάιαην δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξώ.  

  πλεπώο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο 

Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. από ηηο θαηά ηα αλσηέξσ λενζπζηαζείζεο αλώλπκεο εηαηξείεο 

ειέγρνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3419/2005 σο ηζρύεη (άξζξν 2 παξ. 2 

πεξ. β’) από απηέο θαη ελ ζπλερεία, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ, ε 

αξκόδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. πξνρσξεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξν 2 θαη 7 

ηνπ Ν. 3419/2005, ζηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαζώο θαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξα 13 θαη 16 ηνπ Ν. 3419/2005 (δεκνζηεύζεηο ζην 

ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΗ θαζώο θαη θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη δεκνζίεπζε ζηνλ 

δηαδηθηπαθό ηόπνπ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.), ρσξίο παξέκβαζε ηεο αξκόδηαο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,  Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. 

β) Γηα όιεο ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πιελ ηεο αλσηέξσ ππό ζηνηρείν α΄ 

πεξίπησζεο απαηηείηαη έιεγρνο από ηελ αξκόδηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920,  Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. πλεπώο πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη από ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3419/2005 σο ηζρύεη (παξάγξαθνη 1 θαη 2) . 



Η Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή, πξσηνθόιιεζε θαη έιεγρν 

λνκηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ν. 3419/2005 

από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. θαζώο θαη ζηνλ έιεγρν πιεξόηεηαο, ζαθήλεηαο, 

αθξίβεηαο θαη λνκηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν. 3419/2005. 

Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ε δηαβίβαζε ζηελ αξκόδηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ζύκθσλα κε όζα 

πξνβιέπνληαη από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3419/2005 . 

Η Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο  αζθεί ηελ αξκνδηόηεηά ηεο ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδεη ν Κ.Ν. 

2190/1920 θαη θαηόπηλ θνηλνπνηεί απζεκεξόλ κε ειεθηξνληθά κέζα ηελ ή ηηο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδεη ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.  

Μόιηο ε αξκόδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. παξαιάβεη ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πξνρσξεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξν 2 θαη 7 ηνπ Ν. 3419/2005, 

ζηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαζώο θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξα 13 θαη 16 ηνπ Ν. 3419/2005 (δεκνζηεύζεηο ζην ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ 

& Γ.Δ.ΜΗ θαζώο θαη θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη δεκνζίεπζε ζηνλ δηαδηθηπαθό 

ηόπνπ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.). 

 

Β. Λνηπέο εηαηξείεο (Οκόξξπζκεο Δηαηξείεο, Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο (θάζε 

κνξθήο), Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο) πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο 

Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο  – άξζξα 5 θαη 6 Ν. 3853/2010 . 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Κ1-802/23-3-2011 Κ.Τ.Α., ε Τπεξεζία Μηαο 

ηάζεο δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηελ εθδνζείζα βεβαίσζε 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύζηαζεο ζηα θαηά ηόπνπο αξκόδηα Πξσηνδηθεία γηα 

ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο ΔΠΔ, ελώ εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηε ζύζηαζε ηνπο αθνινπζεί θαη ε δηαβίβαζε έληππνπ αληηγξάθνπ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. Οκνίσο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο,  δηαβηβάδεη εληόο 

δεθαπέληε εξγάζηκσλ (15) εκεξώλ από ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ηνλ πιήξε θπζηθό 

θάθειν απηήο, ζηελ θαηά ηόπν, κε βάζε ηελ έδξα ηεο  εηαηξείαο, αξκόδηα Τπεξεζία 

Γ.Δ.ΜΗ. Δθόζνλ ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο είλαη ζπκβνιαηνγξάθνο, ν θπζηθόο 

θάθεινο πνπ δηαβηβάδεηαη πεξηιακβάλεη απιό αληίγξαθν ηνπ  θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ 

επηζπλαπηόκελσλ ζ’ απηό εγγξάθσλ θαη πξσηόηππα ηα ινηπά έγγξαθα θαη 

δειώζεηο. 

Γηα θάζε πεξαηηέξσ θαηαρώξεζε πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ νηθείσλ λόκσλ (Δκπνξηθόο Νόκνο σο ηζρύεη, Ν. 3190/1955 πεξί εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο σο ηζρύεη θαη Ν. 3419/2005 σο ηζρύεη), νη Τπεξεζίεο 

Γ.Δ.ΜΗ. είλαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3419/2005 σο ηζρύεη, 

αξκόδηεο γηα παξαιαβή, ηελ πξσηνθόιιεζε θαη ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ 

ζρεηηθώλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ, θαζώο θαη ηνλ έιεγρν 

λνκηκόηεηαο ησλ λνκηθώλ πξάμεσλ, ησλ δειώζεσλ, ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ινηπώλ 



ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ππόρξενπο θαη δηθαηνινγνύλ ηελ θαηαρώξηζε, 

κεηαβνιή ή δηαγξαθή, θαζώο θαη απνθιεηζηηθά αξκόδηεο γηα ηελ θαηαρώξεζε ζην 

Γ.Δ.ΜΗ. 

πλεπώο πξνβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

σο άλσ λόκσλ (ηδία άξζξα 2 θαη 7 ηνπ Ν. 3419/2005).  

Πεξαηηέξσ εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

3419/2005, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. δεκνζίεπζεο 

αλαθνίλσζεο ζην Δζληθό Σππνγξαθείν (ηεύρνο ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΗ.) πεξί ηεο 

θαηαρώξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ πξάμεο ή ζηνηρείνπ ησλ Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο  

θαζώο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3419/2005, πεξί ησλ δεκνζηεύζεσλ 

ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. . 

 

Γ. Τθηζηάκελεο εηαηξείεο (ζπζηαζείζεο πξηλ από ηελ 4/4/11) θάζε κνξθήο.  

 

α) Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηελ 4/4/11  

 

Αλάινγε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Α΄ 

πεξηπηώζεηο α’ θαη β’ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλσλύκσλ 

εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ ε ζύζηαζε έγηλε πξηλ ηηο 4 -4-2011, κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ηόηε 

ν θάθεινο ηεο εηαηξίαο ζα βξίζθεηαη ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα (θπζηθόο), θαη όρη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΗ, αθνύ δελ έρεη αθόκα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηδηθώλ θαη λνκαξρηαθώλ Μεηξώσλ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ησλ αξρείσλ ζε απηήλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3419/2005.  

 πλεπώο ν ελδηαθεξόκελνο ζα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία ΓΔΜΗ 

πξνζθνκίδνληαο όια ηα εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ππεξεζία 

ΓΔΜΗ ζα πξέπεη, εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο αηηείηαη θαηαρώξεζε πνπ ππόθεηηαη ζε 

έιεγρν (θεθάιαην Α΄ πεξίπησζε β΄) λα ελεκεξώζεη ηελ αξκόδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,  Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο , πξνθεηκέλνπ 

ε ηειεπηαία λα αζθήζεη ηελ εγθξηηηθή ή επνπηηθή αξκνδηόηεηα πνπ έρεη από ην λόκν.  

 

β) Οκόξξπζκεο Δηαηξείεο, Δηεξόξξπζκεο (θάζε κνξθήο) Δηαηξείεο θαη Δηαηξείεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηελ 4/4/11  

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη, κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., πθίζηαηαη ππνρξέσζε ησλ Τπεξεζηώλ Γ.Δ.ΜΗ. γηα ηελ 

δηαβίβαζε ζηα θαηά ηόπνπο αξκόδηα Πξσηνδηθεία (γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ.(θάζε κνξθήο) 

θαη Δ.Π.Δ.) ησλ πξάμεσλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ απηώλ πνπ 

θαηαρσξνύληαη ζην Γ.Δ.ΜΗ., θαη΄ αλαινγία κε ηα νξηδόκελα ζην  άξζξν 12 ηεο Κ1-

802/23-3-2011 Κ.Τ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη θαη ηα ζρεηηθά Μεηξώα ελήκεξα, 

κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. θαη ηελ ζπλαθόινπζε θαηάξγεζή ηνπο, 



ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3419/2005 σο ηζρύεη θαη ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 

3419/2005.  

 

 

      Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ  

 

 

 

       ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 

 

 

πλ/λν: 1 

 



ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1.  Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηνπ Κξάηνπο  

    (Σκήκαηα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ)  

2.  Γ/λζε Αζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο  

    (ηδίνπ Τπνπξγείνπ)  

3.  Δπηκειεηήξηα ηεο Υώξαο 

     Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ.  

4. Ννκηθή Τπεξεζία Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ  

5. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο  

    Αθαδεκίαο 6 

    10671-ΑΘΗΝΑ 

6. Δπνπηηθό πκβνύιην Γ.Δ.ΜΗ. (Γξαθεία ηεο ΚΔΔ, Αθαδεκίαο 6, 10671 -ΑΘΗΝΑ) 

 



ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα  ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη δεκνζίεπζε 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πεξί ηεο θαηαρώξεζεο ζην ΦΔΚ/ΣΑΔ -ΔΠΔ) ππνβάιινληαη νη 

αθόινπζεο πξάμεηο θαη ζηνηρεία ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ:  

 

Γηάηαμε Κ.Ν. 2190/1920  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΓΙΑΣΑΞΗ  

Άξζξν 1 παξ. 3 Η ίδξπζε αλώλπκεο εηαηξείαο σο 

κνλνπξόζσπεο ή ε ζπγθέληξσζε όισλ 

ησλ κεηνρώλ ηεο ζε έλα κόλν πξόζσπν, 

θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνύ 

κεηόρνπ ηεο,  

Άξζξν 3
α
  ‘Δθδνζε Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ 

Γαλείνπ, 

Υνξήγεζε εμνπζίαο ζην Γ.. γηα έθδνζε 

ΜΟΓ, 

Πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ΜΟΓ,  

Πηζηνπνίεζε κεηαηξνπήο ΜΟΓ,  

Πξνζαξκνγή άξζξνπ πεξί θεθαιαίνπ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. 

4
α
 παξ. 3  Η δηθαζηηθή απόθαζε πνπ θεξύζζεη ηελ 

αθπξόηεηα ηεο εηαηξείαο.  

7
α
 παξ. 1, 2, 3 1. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία εκεδαπώλ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.  

ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο 

πξάμεηο θαη ζηνηρεία:  

α. Οη ηδξπηηθέο πξάμεηο ησλ αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ θαη ην θαηαζηαηηθό, κε ηελ 

εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο, όπνπ 

απαηηείηαη. 

β. Οη απνθάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ, κε ηελ εγθξηηηθή 

απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο, όπνπ 

απαηηείηαη, θαζώο θαη νιόθιεξν ην λέν 

θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ καδί κε ηηο 

γελόκελεο ηξνπνπνηήζεηο 

γ. Ο δηνξηζκόο θαη ε γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν παύζε κε ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 



ησλ πξνζώπωλ πνπ:  

- αζθνύλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο,  

- έρνπλ ηελ εμνπζία λα ηελ 

εθπξνζωπνύλ κεκνλσκέλα ή από 

θνηλνύ,  

- είλαη αξκόδηα λα αζθνύλ ηνλ ηαθηηθό 

ηεο έιεγρν.  

δ. ....................  

ε. Κάζε απόθαζε γηα αύμεζε ή κείσζε 

ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  

ζη. Σν πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε 

θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, 

είηε θαηά ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, είηε 

κεηά από θάζε αύμεζε ηνπ.  

δ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

αξρηθέο (20 εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε) θαη ηξνπνπνηεκέλεο από ηε 

Γεληθή πλέιεπζε (20 εκέξεο κεηά ηε 

Γεληθή πλέιεπζε)  (ηζνινγηζκόο, 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πίλαθαο 

δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη 

πξνζάξηεκα) θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Διεγθηώλ ηεο εηαηξείαο.  

ε. Οη κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ηωλ ηξαπεδώλ, ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

ησλ αιινδαπώλ ηξαπεδώλ, θαζώο θαη ε 

ινγηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 46. 

(Όπσο ε πεξ. ε ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 2 πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 367/1994 θαη 

ηζρύεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 απηνύ 

από ηελ 29.11.1994).  

ζ. Η ιύζε ηεο εηαηξίαο.  

η. Η δηθαζηηθή απόθαζε παληόο 



βαζκνύ, πνπ θεξύζζεη άθπξε ηελ 

εηαηξεία ή ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, 

θαζώο θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

παληόο βαζκνύ πνπ αλαγλσξίδνπλ σο 

άθπξεο ή αθπξώλνπλ απνθάζεηο γεληθώλ 

ζπλειεύζεσλ. ε δεκνζηόηεηα 

ππνβάιινληαη θαη νη δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ αλαηξέπνπλ ηηο 

παξαπάλσ απνθάζεηο.  

ηα. Ο δηνξηζκόο θαη ε αληηθαηάζηαζε 

ηωλ εθθαζαξηζηώλ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηόηεηαο ηνπο.  

ηβ. Οη ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο, 

θαζώο θαη ν ηειηθόο ηεο ηζνινγηζκόο  

ηγ. Η δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο από ην 

Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.  

ηδ. Κάζε πξάμε ή ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ 

ε δεκνζηόηεηα επηβάιιεηαη από άιιεο 

δηαηάμεηο 

2. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ 

εηαηξεηώλ άιισλ Κξαηώλ Μειώλ.  

Οη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ 

ζηα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

ηδξύζεη ζηελ Διιάδα εηαηξείεο, πνπ 

δηέπνληαη από ην δίθαην άιινπ θξάηνπο-

κέινπο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ζηηο νπνίεο 

εθαξκόδεηαη ε νδεγία 68151ΔΟΚ, 

δεκνζηεύνληαη θαηά ην άξζξ. 7β ηνπ 

παξόληνο λόκνπ, πνπ εθαξκόδεηαη 

αλαιόγσο.  

Η ππνρξέσζε δεκνζηόηεηαο, πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ, αθνξά κόλν ζηηο 

αθόινπζεο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:  

α) Σελ ηδξπηηθή πξάμε θαη ην 

θαηαζηαηηθό, εάλ απηό απνηειεί 

αληηθείκελν ρσξηζηήο πξάμεο, θαζώο θαη 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγγξάθσλ,  

β) ηε βεβαίσζε ηνπ Μεηξώνπ, ζην νπνίν 

έρεη θαηαρσξεζεί ε εηαηξεία,  

γ) ηελ ηαρπδξνκηθή ή άιιε δηεύζπλζε ηνπ 



ππνθαηαζηήκαηνο,  

δ) ηελ αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο,  

ε) ην κεηξών, ζην νπνίν ηεξείηαη γηα ηελ 

εηαηξεία θάθεινο, κε κλεία θαη ηνπ 

αξηζκνύ εγγξαθήο ηεο ζ' απηό,  

ζη) ηελ επσλπκία θαη ηε κνξθή ηεο 

εηαηξείαο, θαζώο θαη ηελ επσλπκία ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο, εάλ δελ είλαη ε ίδηα κε 

ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο,  

δ) ην δηνξηζκό, ηε ιήμε ησλ θαζεθόλησλ, 

θαζώο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηνο 

ησλ πξνζώπσλ, πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία 

λα δεζκεύνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ 

θαη λα ηελ εθπξνζσπνύλ ελώπηνλ 

δηθαζηεξίνπ:  

- σο πξνβιεπόκελα από ην λόκν όξγαλα 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή σο κέιε ελόο 

ηέηνηνπ νξγάλνπ ζύκθσλα κε ηε 

δεκνζηόηεηα πνπ ιακβάλεη ρώξα γηα ηελ 

εηαηξεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 

1 ζηνηρείν δ ηεο Οδεγίαο 68/151/ΔΟΚ.  

- κόληκνη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα 

ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

κε κλεία ηεο έθηαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο,  

ε) ηε ιύζε ηεο εηαηξείαο, ην δηνξηζκό, ηα 

αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηνο θαη ηηο 

εμνπζίεο ησλ εθθαζαξηζηώλ, θαζώο θαη 

ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηε 

ζρεηηθή κλεία ζην Μεηξών, όπσο επίζεο 

ηε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, 

ζηελ νπνία ππόθεηηαη ε εηαηξεία,  

ζ) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα (νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο) ηεο εηαηξείαο, όπσο 

θαηαξηίζζεθαλ ειέρζεζαλ θαη 

δεκνζηεύζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ 

θξάηνπο κέινπο, από ην νπνίν δηέπεηαη ε 

εηαηξεία θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

78/660/ΔΟΚ, 83/349/ΔΟΚ θαη 

84/253/ΔΟΚ. Σν παξόλ δελ εθαξκόδεηαη 



ζηα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

ηδξύζεη ηα πηζησηηθά θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ 

απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο νδεγίαο 

89117ΔΟΚ.  

η) ην θιείζηκν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  

3. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ 

εηαηξεηώλ ηξίησλ ρσξώλ.  

Οη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ 

ζηα ππνθαηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ ηδξύζεη 

ζηελ Διιάδα εηαηξείεο, νη νπνίεο 

δηέπνληαη από ην δίθαην άιινπ Κξάηνπο 

κε κέινπο ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ όκσο 

λνκηθό ηύπν αλάινγν κε ηνπο 

αλαθεξόκελνπο ζηελ Οδεγία 

68/151/ΔΟΚ, δεκνζηεύνληαη θαηά ην 

άξζξν 7β ηνπ παξόληνο λόκνπ, πνπ 

εθαξκόδεηαη αλαιόγσο.  

Η ππνρξέσζε δεκνζηόηεηαο αθνξά ζηηο 

αθόινπζεο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:  

α) ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 

εδάθηα α, γ, δ, ζη, ε θαη η ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ  

β) ην δίθαην ηνπ Κξάηνπο, από ην νπνίν 

δηέπεηαη ε εηαηξεία  

γ) εάλ ην παξαπάλσ δίθαην ην πξνβιέπεη, 

ην Μεηξών, ζην νπνίν ε εηαηξεία είλαη 

εγγεγξακκέλε θαη ηνλ αξηζκό εγγξαθήο 

ηεο ζην κεηξών απηό  

δ) ηε κνξθή, ηελ έδξα θαη ην αληηθείκελν 

ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ην ρξόλν, ην πνζό ηνπ θαιπθζέληνο 

θεθαιαίνπ, εάλ ηα ζηνηρεία απηά δελ 

πεξηέρνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα  

ε) ην δηνξηζκό, ηε ιήμε ησλ θαζεθόλησλ, 

θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηνο ησλ 

πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα 

δεζκεύνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ θαη 

λα ηελ εθπξνζσπνύλ ελώπηνλ 

δηθαζηεξίνπ:  

- σο λόκηκα πξνβιεπόκελα όξγαλα ηεο  

εηαηξείαο ή σο κέιε ελόο ηέηνηνπ 



νξγάλνπ,  

- κόληκνη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα 

ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

κε κλεία ηεο εθηάζεσο ησλ εμνπζηώλ ηνπο 

θαη ελδερόκελεο δπλαηόηεηαο λα αζθνύλ 

ηηο εμνπζίεο απηέο κόλνη,  

ζη) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα (νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο) ηεο εηαηξείαο, κε εμαίξεζε 

ηα ινγηζηηθά έγγξαθα ησλ πηζησηηθώλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο 

θαηαξηίζζεθαλ ειέρζεζαλ θαη 

δεκνζηεύζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ 

Κξάηνπο, από ην νπνίν δηέπεηαη ε 

εηαηξεία.  

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

δεκνζηεύνληαη εληόο ηεο επόκελεο 

ρξήζεσο κε ηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο  

Άξζξν 9 παξ. 6 6. Οη εθζέζεηο απνηίκεζεο ησλ εηζθνξώλ 

ζε είδνο. 

Άξζξν 9
α
 παξ. 4, 5 4. Δηζθνξέο ζε είδνο, ρσξίο απνηίκεζε, 

δεκνζηεύεηαη, θαηά ην άξζξν 7β, δήισζε 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερνκελν.  

5. Όηαλ απμάλεηαη ην θεθάιαην θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 κε εηζθνξέο 

ζε είδνο, ρσξίο απνηίκεζε ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 9, δεκνζηεύεηαη θαηά ην άξζξν 

7β αλαθνίλσζε  

Άξζξν 10 παξ. 2   Η έθζεζε απνηίκεζεο ηνπ άξζξνπ 9 

ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππώζεηο 

δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Δλ 

πξνθεηκέλσ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9α.  

Άξζξν 11 παξ. 5 Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζην 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην λα επαλαθέξεη, κε 

απόθαζή ηνπ, ην θεθάιαην ζην πξηλ από 

ηελ αύμεζε πνζό θαη κε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ, εθόζνλ ε αύμεζε είρε 

γίλεη, κε ηνλ ηξόπν απηόλ, κέρξη ην ηέινο 

ηεο ρξήζεο εληόο ηεο νπνίαο έιεμε ε 



πξνζεζκία θαηαβνιήο.. Η απόθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη ζηηο 

δηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 

7β. 

Άξζξν 13 παξ. 1 β, γ  

Άξζξν 13 παξ. 2 

Β) Υνξήγεζε εμνπζίαο ζην Γ.. γηα 

αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  

Γ) Αλαλέσζε εμνπζίαο Γ.. γηα αύμεζε 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

2. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από Γελ. 

πλέιεπζε ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ 

Άξζξν 13 παξ. 9  Η πξόζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, δεκνζηεύεηαη κε 

επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο ζην ηεύρνο 

αλώλπκσλ εηαηξεηώλ θαη εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ηεο Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Άξζξν 13 παξ. 10  Καηάξγεζε δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ζηελ 

αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  

Άξζξν 13 παξ. 13 (δύν πεξηπηώζεηο)  Πξόγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο  

Πξνζαξκνγή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε 

απόθαζε ηνπ Γ.. κεηά ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

Άξζξν 13 παξ. 14  Υνξήγεζε εμνπζίαο ζην Γ.. γηα ζέζπηζε 

πξνγξάκκαηνο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο  

Άξζξν 13
α
 παξ. 2 Πξνζαξκνγή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε 

απόθαζε(πηζηνπνίεζεο) ηνπ Γ.., ζηελ 

πεξίπησζε κεξηθήο θάιπςεο ηνπ 

θεθαιαίνπ (αύμεζεο)  

Άξζξν 15
α
 παξ. 2 Απόζβεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

Άξζξν 16
α
 παξ. 1β Έθζεζε Γ.. γηα ηελ παξνρή πηζηώζεσλ 

γηα απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ  

Άξζξν 17β  παξ. 3 θαη 4  Δμαγνξά κεηνρώλ 

Άξζξν 18 παξ. 7 Αληηθαηάζηαζε κέινπο Γ.. ζηελ 

πεξίπησζε παξαίηεζεο θιπ.  

Άξζξν 26 παξ. 2 Πξόζθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 

(επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο). 

Η πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη θαη ζε 

εθεκεξίδεο 

Άξζξν 23
α
 παξ. 1γ Απόθαζε Γ.. γηα παξνρή εγγύεζεο- 

αζθάιεηαο  

Άξζξν 35
α
 παξ. 11 Γηθαζηηθή απόθαζε πνπ αθπξώλεη 



απόθαζε Γ.. ή αλαζηέιιεη ηελ ηζρύ ηεο  

Άξζξν 35β παξ. 6 Γηθαζηηθή απόθαζε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ 

αθπξόηεηα απόθαζεο Γ..  

Άξζξν 43β παξ. 1 Γεκνζηόηεηα εηήζησλ ινγαξηαζκώλ  

Άξζξν 46 Λνγηζηηθή θαηάζηαζε γηα πξνζσξηλό 

κέξηζκα (ζην ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ θαη ζε 

εθεκεξίδα) 

Άξζξν 48 παξ. 4 Αίηεζε πξνο ην δηθαζηήξην γηα ιύζε ηεο 

εηαηξείαο θαη δηθαζηηθή απόθαζε γηα 

ιύζε ηεο εηαηξείαο 

Άξζξν 48
α
 παξ. 8 Αγσγή γηα ιύζε ηεο εηαηξείαο θαη 

δηθαζηηθή απόθαζε γηα ιύζε ηεο 

εηαηξείαο 

Άξζξν 49γ παξ. 5 Γήισζε πιεηνςεθνύληνο κεηόρνπ γηα 

εμαγνξά κεηνρώλ 

Άξζξν 66 παξ. 2  Μεηαηξνπή Α.Δ. ζε Δ.Π.Δ.  

Άξζξν 66
α
 παξ. 2 Μεηαηξνπή Α.Δ. ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ.  

Άξζξν 67 παξ. 1 Μεηαηξνπή Δ.Π.Δ. ζε Α.Δ.  

Άξζξν 67 παξ. 2 Μεηαηξνπή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ζε Α.Δ.  

Άξζξν 69 παξ. 3 Γεκνζηόηεηα ρ. πκβ. πγρώλεπζεο  

Άξζξν 74 παξ. 1 

Άξζξν 84 παξ. 4 

Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3777/09  

Απνθάζεηο νξγάλσλ εηαηξείαο θαη 

επνπηεύνπζαο αξρήο γηα ζπγρώλεπζε, 

δηάζπαζε θαη δηαζπλνξηαθή ζπγρώλεπζε.  

Άξζξν 77 παξ. 4 θαη 5 

Άξζξν 86 παξ. 1 

Γηθαζηηθή απόθαζε πνπ θεξύζζεη 

αθπξόηεηα ζπγρώλεπζεο  

Άξζξν 82 παξ. 4 

Άξζξν 4 ηνπ Ν. 3777/09  

Γεκνζηόηεηα ρ. πκβ. Γηάζπαζεο  

Γεκνζηόηεηα ρ. πκβ. Γηαζπλνξηαθήο 

πγρώλεπζεο 

Άξζξν 109 παξ. 1
α
 Γεκνζηόηεηα ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ 

Β.Γ. ηεο 16/22.1.1930 άξζξν 2 παξ. 1 

πεξ. α)  

Αλαθνίλσζε πεξί ηεο δηεύζπλζεο ησλ 

γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο  

Κ2-11365/16-12-08 (ΦΔΚ 27/Β/07-01-09) Σύπνο ησλ δεκνζηεπόκελσλ ζπλνπηηθώλ 

εηήζησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο Α.Δ. πνπ 

ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζύκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. 

Κ2-6132/23-4-07 Τπνπξγηθή Απόθαζε 

(ΦΔΚ 669/Β/4-5-07 

Σύπνο ησλ δεκνζηεπόκελσλ ζπλνπηηθώλ 

εηήζησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο Α.Δ. πνπ 

ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

 


