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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Ν.3190/1955 είναι αυτός που καθιέρωσε την σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
κατατάσσοντάς την σε ένα μικτό τύπο κεφαλαιουχικής εταιρίας χωρίς όμως να ορίζεται με σαφήνεια το
περιεχόμενό της. Ως τύπος εταιρίας έχει καθιερωθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ

Για τη σύσταση της ΕΠΕ απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι απλό ιδιωτικό συμφωνητικό
όπως στην ομόρρυθμη εταιρία, καθώς επίσης και να τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας που
επιτυγχάνονται με την κατάθεση αυτού στο Πρωτοδικείο της έδρας της ΕΠΕ. Με τη δημοσίευση της
περίληψης του καταστατικού στο τεύχος του Φ.Ε.Κ., η ΕΠΕ αποκτά και επισήμως νομική προσωπικότητα.
[άρθρα 6 και 8 Ν. 3190/1955]



ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της ΕΠΕ μπορεί να αποτελείται από το όνομα ή τα ονόματα των εταίρων και το
αντικείμενο των εργασιών της με την προσθήκη των λέξεων «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,
απαραιτήτως και ολογράφως, και όχι σε σύντμηση όπως λανθασμένα σε κάποιες περιπτώσεις
εφαρμόζεται. [άρθρο 2 Ν. 3190/1955]



ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.3661/2008, το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Ν.3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι
κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβλημένο κατά την
κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης», που ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη διάταξη που
απαιτούσε ελάχιστο κεφάλαιο 18.000€ για να ιδρυθεί μια ΕΠΕ.
Από εκεί και πέρα, το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και όχι μετοχές όπως στην ανώνυμη εταιρία,
τα οποία δεν μπορεί να είναι κατωτέρα του ποσού των € 30 έκαστο ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού.
[άρθρο 4 Ν. 3190/1955]



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ

Η διαχείριση της ΕΠΕ, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή τη συνέλευση των
εταίρων, διενεργείται από όλους τους εταίρους συλλογικά. Το καταστατικό ή η Συνέλευση μπορεί να
ορίσει έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο διορισμός ή η ανάκληση του διαχειριστή υπόκειται σε
δημοσιότητα. [άρθρο 17 Ν. 3190/1955]
Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και δεσμεύουν την
εταιρία. [άρθρο 21 Ν. 3190/1955]
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Είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
της εταιρείας τουλάχιστο μια φόρα το χρόνο, τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις που
ορίζει ο νόμος. [άρθρο 22 Ν. 3190/1955]
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωμένοι επίσης να τηρούν στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία,
εκτός από εκείνα που επιβάλλουν άλλοι νόμοι: [άρθρο 25 Ν. 3190/1955]
 Βιβλίο εταίρων
 Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων
 Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων. Οι αποφάσεις των εταίρων
λαμβάνονται στη Συνέλευση, η οποία συγκαλείται από τους διαχειριστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
και οσάκις το ζητήσουν εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του Κεφαλαίου. [άρθρα 10 και 11 Ν. 3190/1955]
Η πλειοψηφία στις συνελεύσεις των εταίρων είναι πάντοτε διπλή, δηλ. υπολογίζεται και επί του
όλου αριθμού των εταίρων (μερίδων συμμετοχής) και επί του όλου του εταιρικού κεφαλαίου (εταιρικών
μεριδίων). Ουδέποτε η πλειοψηφία υπολογίζεται μόνο με το κεφάλαιο ή μόνο με τους εταίρους.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, με πλειοψηφία πλέον του 1/2 του
όλου αριθμού των εταίρων, που πρέπει να εκπροσωπούν πλέον του 1/2 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
[άρθρο 13 Ν. 3190/1955]
Η Συνέλευση έχει τις ακόλουθες, σε γενικές γραμμές, αρμοδιότητες: [άρθρο 4 Ν. 3190/1955]
 Αποφασίζει για τροποποιήσεις του καταστατικού.
 Αποφασίζει για το διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών.
 Εγκρίνει κ.λπ. τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις.
 Έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων.
 Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.
Να σημειωθεί ότι δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της
περιουσίας της Ε.Π.Ε. απαγορεύονται και η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η διάταξη περί συμπληρωματικών εισφορών είναι προαιρετική. Αν τεθεί το ποσοστό αυτών,
δύναται να φθάσει το πολύ μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου. Συμπληρωματικές εισφορές για
κάλυψη ζημιών, μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας, [άρθρο 36 Ν. 3190/1955]
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Η μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο, με το όνομα αυτού να αναγράφεται
στην επωνυμία. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από
μία Ε.Π.Ε. Επίσης, δεν μπορεί μία μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. να έχει μονοπρόσωπο εταίρο μία άλλη
μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της Ε.Π.Ε. [άρθρο 43α Ν. 3190/1955]
ΠΗΓΗ: Δρ Νικόλαος Πρωτοψάλτης, «Πρακτικός οδηγός Εμπορικού Δικαίου», εκδόσεις Αθ. Σταμούλη,
Αθήνα 2007
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