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Νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης  
μέχρι το τέλος του 2019 

 

                       
• Υποχρέωση εναρμόνισης 

(τροποποίησης) 
καταστατικού ανωνύμων 
εταιρειών: 
Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Ν. 4548/2018) 
προβλέπει ότι κάθε ανώνυμη 
εταιρεία θα πρέπει να 
εναρμονίσει τα καταστατικό της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νέου νόμου μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2019. Η 
εναρμόνιση του καταστατικού 
είναι υποχρεωτική για ορισμένα 
κεφάλαια, ενώ μπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλες 
προαιρετικές ρυθμίσεις που 
προσδίδουν μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εταιρεία (π.χ., 
λήψη απόφασης ΔΣ μέσω email, 
κλπ.).   
 

• Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων (UBO registry): 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4557/2018 (4th AML EU 
Directive), όλες οι εταιρείες 
υποχρεούνται να καταρτίσουν 
ένα Ειδικό Μητρώο 
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Πραγματικών Δικαιούχων, στο 
οποίο θα καταχωρίσουν τα 
στοιχεία των πραγματικών 
δικαιούχων (απώτατων 
ελεγχόντων μετόχων), σε 
επίπεδο φυσικών προσώπων. Το 
Μητρώο αυτό πρέπει (α) να 
τηρείται στην έδρα της εταιρείας 
και (β) να καταχωριστεί 
ηλεκτρονικά στο Κεντρικό 
Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα καταχώρισης 
συνδέεται ηλεκτρονικά με το 
ΑΦΜ της εταιρείας και 
φιλοξενείται στην ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
(ΓΓΠΣ) στο www.gsis.gr. H 
καταχώριση των στοιχείων του 
πραγματικού δικαιούχου γίνεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου ή από 
ειδικώς εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο με απόφαση του 
αρμόδιου εταιρικού 
καταστατικού οργάνου. 

 
Κάθε εταιρικός τύπος έχει 
ξεχωριστή προθεσμία 
καταχώρισης στην πλατφόρμα 
της ΓΓΠΣ. Οι προθεσμίες 
καταχώρισης για τους βασικούς 
εταιρικούς τύπους, είναι οι εξής: 
 

o Ναυτική εταιρεία του Ν. 
959/1979, ENE, ΝΕΠΑ, 
συμπλοιοκτησία: 
προθεσμία καταχώρισης 
μέχρι 14 Οκτωβρίου 
2019. 

o ΙΚΕ, Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εταιρεία: 
προθεσμία  καταχώρισης 
μέχρι 1 Νοεμβρίου 2019 

o OE, EE, EΠΕ & ΜΕΠΕ, AE: 
προθεσμία καταχώρισης 
μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019 

 
• Υποβολή 

χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Πράξης Διοικητή υπ’ αριθ. 
2682/2019 της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όλες οι ελληνικές 
εταιρείες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις ετήσιες  
χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις τους των χρήσεων 
2016, 2017 και 2018 στην 
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Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 30 
Νοεμβρίου 2019.  

 

• Κυρώσεις μη συμμόρφωσης: 
Η μη συμμόρφωση της εταιρείας 
με κάθε μία από τις παραπάνω 
υποχρεώσεις επισύρει 
διοικητικές κυρώσεις ή και 
πρόστιμα για την εταιρεία. 

 
 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 
αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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