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Μας ζητήθηκε πρόσφατα από πελάτη μας στο εξωτερικό να ιδρύσουμε δύο θυγατρικές 

εταιρείες στην Ελλάδα. Στην επικοινωνία μας μαζί του, καταλάβαμε ότι τον απασχολούσε 

ιδιαίτερα η ασφάλιση και φορολογία των μελών του Δ.Σ. των νέων εταιρειών, πέρα από την 

μορφή τους και την σχέση που θα είχαν μεταξύ τους (όμιλος). 

Εξηγώντας τα περίεργα της Ελληνικής Εταιρικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και σε 

συνδυασμό με την αλλαγή στον Ν.4635/19 του ΓΕΜΗ που έφεραν οι Ν. 4796/21 και 

4872/21, όπως και στον Ν.4441/16 με τον Ν.4712/20 για την απλοποίηση των διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, προσθέτοντας τις αλλαγές που επέφεραν στους βασικούς νόμους 

των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. οι νόμοι Ν.4811/26.6.21 και Ν.4872/10.12.21, κατανοήσαμε 

την ανάγκη επικαιροποίησης του βιβλίου μας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ άμεσα. 

Επιπλέον, η τροποποίηση της απόφασης με αρ. 11026/30-01-2020 που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Β’ 6413/31.12.2021, έφερε σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα καταστατικά των 

εταιρειών όπως αυτά ισχύουν πλέον από 1.1.2022, μας επέτρεψε εκτός της ανανέωσής 

τους στο βιβλίο, να προσθέσουμε επεξηγηματικά παραρτήματα και το κυριότερο, να τα 

τοποθετήσουμε με μορφή πλήρως επεξεργάσιμου Word αρχείου σε ειδική σελίδα στο site 

μας www.prosthesi.com. Αυτά τα αρχεία, είναι προσβάσιμα με μοναδικό κωδικό που 

υπάρχει στην ταυτότητα του βιβλίου και οι αγοραστές του θα μπορούν να τα 

«κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους και να τα επεξεργαστούν, αποφεύγοντας λάθη και 

κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. 

Επίσης, προσθέσαμε και ένα Υπόδειγμα καταστατικού για κοινωφελείς εταιρείες 

(ΚΟΙΝΣΕΠ), θεωρώντας ότι θα είναι πολύ χρήσιμο στους αναγνώστες μας που ασχολούνται 

με αυτές. 

Η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη έκδοση, είναι η πρόσθεση ειδικών κεφαλαίων για 

το ασφαλιστικό των επιχειρηματιών και μια σύντομη φορολογική τους αντιμετώπιση. 

Ξεχωρίσαμε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο το ασφαλιστικό των Διευθ. Συμβούλων και των μελών 

Δ.Σ. των Ανωνύμων εταιρειών το οποίο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με αυτό των 

υπολοίπων επιχειρηματιών. 

Πιστεύουμε ότι σας παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο των βασικών νόμων και 

κανόνων του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα και ότι θα γίνουμε αρωγοί στην 

δύσκολη εργασία κατανόησης και επιλογής όλων των κρίσιμων σημείων που χρήζουν 

ιδιαιτέρας προσοχής στην σύνταξη, μετατροπή και οποιαδήποτε προσθήκη σε καταστατικά. 

Θεωρούμε ότι θα βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού, μέσα από ένα βιβλίο τους λογιστές, 

φοροτεχνικούς και δικηγόρους των επιχειρήσεων, να κάνουν την εργασία τους 

γρηγορότερα, ευκολότερα και με το δυνατόν μικρότερα προβλήματα. 
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