LEGAL CONCERNS ABOUT THE
DIGITALIZATION OF THE
COMPANIES IN THE E.U.
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Ι. Ψηφιοποίηση κατά τη σύσταση (ηλ. σύσταση)
ΙΙ. Χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας, κατά την
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, π.χ.
big data, cloud computing, social media,
mobile technology και την εν γένει λειτουργία
της εταιρείας, όπως π.χ. τηλεδιασκέψεις,
κατάργηση εντύπων και αντικατάστασή τους από
αντίστοιχα ηλεκτρονικά.
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https://eyms.businessportal.gr/auth
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Άρθρο 8 (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (eΥΜΣ)
Σύσταση εταιρίας εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά
Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.
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Λειτουργεί από 22.7.2018
Σύμφωνα με το νόμο δύο είναι οι βασικές
προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρήσης της
ψηφιακής (=ηλ) σύστασης :
 Β) χρήση του προτυποποιημένου καταστατικού του άρθρου 9
Ν. 4441/2016, σε συνδ. ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ Β΄928)
(=καταστατικό, υπόδειγμα, του οποίου υπάρχει στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. και περιέχει τις απολύτως
αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις για τον κάθε εταιρικό τύπο)
 Α) εταιρίες για τη σύσταση των οποίων δεν απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο
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Δυνατή σήμερα η ψηφιακή σύσταση, μόνο, για
μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (=Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία Ν. 4072/2012 άρθρα 43-120 αυτού)
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Δυνατή η ηλ. σύσταση και άλλων εταιρειών, μέχρι
τα τέλη του 2019, με τις προϋποθέσεις πάντα του Ν.
4441/2016
Ν. 4541/2018 για Ε.Π.Ε. , Άρθρο 6, δυνατή η
σύσταση με τη χρήση ιδιωτικού εγγράφου
=προτυποποιημένου καταστατικού
Όμοια και για την Α.Ε. με το Ν. 4548/2018, Άρθρο 4
§ 2 αυτού.
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο νόμων στο
ζήτημα της ίδρυσης η φιλελευθεροποίηση
(απορρύθμιση) των διατάξεων, περιορισμός έως και
κατάργηση του ελέγχου, αξιοποίηση ηλ. και εν γένει
απλουστευμένων μέσων ίδρυσης (ΥΜΣ).
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Πλεονεκτήματα ψηφιακής σύστασης

Αποφυγή
γραφειοκρατίας,
μείωση
χρόνου
απαιτούμενου για τη σύσταση, μικρό οικονομικό
κόστος (μειωμένο κατά 70% απέναντι στο κόστος
σύστασης μέσω ΥΜΣ και μάλιστα για το πρώτο έτος
εφαρμογής του συστήματος δωρεάν), δυνατότητα
χρήσης
από
ΜΜΕ,
ενίσχυση
της
επιχειρηματικότητας,
αποφυγή
νομοθετικών
δυσκαμψιών
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Μειονεκτήματα

Προβληματισμοί

Υπεραπλούστευση της διαδικασίας, ισοδυναμούσα
πολλές φορές με προχειρότητα
Έλλειψη επαρκούς και υπεύθυνου ελέγχου προληπτικού,
σε επίπεδο δικηγορικής, συμβολαιογραφικής κάλυψης
και σε επίπεδο αρμόδιας υπηρεσίας
Βιομηχανοποίηση της σύστασης και ισοπέδωση των
ιδιαιτεροτήτων των εταιρικών τύπων, μη δυνατότητα
συμπερίληψης ρητρών, αναγκαίων ακόμη και για
μονοπρόσωπες εταιρίες, καθώς οι ρήτρες εκφράζουν την
ιδιωτική αυτονομία, ως προς την άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ακόμη και στα
μονοπρόσωπα σχήματα
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Κίνδυνος χρήσης του συστήματος ηλ. ίδρυσης για
την ίδρυση εταιριών κελυφών, ή εταιριών
γραμματοκιβωτίου,
Ανταγωνισμός των εννόμων τάξεων
για την
εισαγωγή απλουστευμένων και μη υποκείμενων σε
έλεγχο διαδικασιών (race to the bottom)
Αδυναμία προστασίας τρίτων συναλλασσομένων
με την εταιρία (δανειστών, εργαζομένων), μετόχων
(σε πολυπρόσωπες εταιρείες), εξαιτίας ανεπαρκούς
ελέγχου και ελαστικότερης νομοθεσίας
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Οι ίδιοι προβληματισμοί ισχύουν, mutatis
mutandis, για τις εταιρείες στο ενωσιακό
περιβάλλον.
Σαφή πλεονεκτήματα παρέχει η ενιαία χρήση
ψηφιακών εργαλείων από τις επιχειρήσεις που
ιδρύονται και λειτουργούν στην ΕΕ η/και εκτός
αυτής, κυρίως,
Tην υπερπήδηση εμποδίων κινητικότητας των
εταιρειών, αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή της
αρχής ελευθερίας εγκατάστασης , δυνατότητα
χρήσης μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης
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Πολλά τα βήματα της ενωσιακής αποτελεσματικής
και ασφαλούς ενοποίησης στα συστήματα
πληροφόρησης
και
στην
αξιοποίηση
των
επιτευγμάτων της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς
της ενιαίας αγοράς και ειδικότερα στον τομέα
επιχειρήσεων, με στόχο να προβαίνουν εύκολα και
ανέξοδα στην έναρξη δραστηριοτήτων, να
δραστηριοποιούνται
στο
internet
και
να
επεκτείνονται σε επίπεδο διασυνοριακό
Κανονισμός 1024/2012, Κανονισμός 910/2014 και
Πρόταση Κανονισμού για την ενιαία ψηφιακή πύλη
(COM (2017) 256.
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Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας ΕΕ
2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
(COM (2018) 239 final

Η συγκεκριμένη Πρόταση, κινείται σε δύο βασικές
κατευθύνσεις:
Α) ενίσχυση της ψηφιοποίησης, εκ μέρους των εταιρειών, και
ανεξάρτητα του τύπου τους, τόσο κατά τη σύσταση όσο και
κατά τη λειτουργία τους, σε επίπεδο ενωσιακό,
 Β) θωράκιση της προστασίας εμπλεκομένων προσώπων, μέσω
του αυστηρού, υποχρεωτικού ελέγχου ταυτοποίησης, της
δημοσιότητας στοιχείων όπως των αποκλεισμένων διευθυντών,
τη δυνητική συμμετοχή στη διαδικασία φυσικών προσώπων ή
επαγγελματιών, όπως δικηγόρων ή συμβολαιογράφων (βλ.
αιτιολ. έκθεση της Πρότασης), την εύκολη πρόσβαση στα
δημοσιευμένα στοιχεία.
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Βασικά σημεία της προηγμένης ψηφιακής
αμφίδρομης σχέσης εταιρειών και αρχών των
κρατών μελών αποτελούν, κατά την Πρόταση
Οδηγίας:
Η
δυνατότητα
εξολοκλήρου
ηλεκτρονικής
διεκπεραίωσης σύστασης και μεταβολών των
εταιρειών (με επιφύλαξη για α.ε. βλ. σκ. 9 αιτ.
έκθεσης)
Αυστηρά πρότυπα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
Η αρχή «μόνον άπαξ»
οι εταιρείες δεν είναι
υποχρεωμένες να παρέχουν τα ίδια στοιχεία δύο
φορές σε διαφορετικές αρχές.
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Αξιοποίηση των εφαρμογών της τεχνολογίας από
τις εταιρείες στο στάδιο ίδρυσης –μεταβολών και
μάλιστα σε επίπεδο διασυνοριακό, με τρόπο όμως
ασφαλή και ελεγχόμενο, τόσο ως προς τη
γνησιότητα και αυθεντικότητα των υποβαλλομένων
δηλώσεων και εγγράφων, όσο και ως προς τη
νομιμότητα των εταιρικών σχημάτων (αποφυγή
ίδρυσης εταιριών γραμματοκιβωτίου, ή κελυφών =
letterbox,
mailbox
companies,
shell
corporations).
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Ναι γενικότερα στη ψηφιοποίηση και τη χρήση της
από τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις γενικότερα,
και σε όλη της διάρκεια της λειτουργίας τους, όχι
όμως καταδυνάστευση αυτών από τη ψηφιοποίηση.
Η ψηφιοποίηση είναι μέσο για την ανάταση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι πανάκεια.
Απαραίτητη η εισαγωγή και εφαρμογή νομοθεσίας
σύγχρονης
και ευέλικτης, αλλά συγχρόνως
αποτελεσματικής για την προστασία μετόχων,
δανειστών, εργαζομένων, καταναλωτών, αλλά και
της οικονομικής, εν γένει, ζωής.
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Η ανάταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν
είναι θέμα μόνο της ψηφιοποίησης, αλλά είναι θέμα
κινήτρων, αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής,
αποκηδεμόνευσης
από γραφειοκρατία και
πολύπλοκα ελεγκτικά συστήματα , αλλά και
γενικότερης ανάτασης και ευδαιμονίας όλων των
παραγόντων της οικονομίας!

Σας ευχαριστώ πολύ
 Έφη
Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
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