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Στις 15 Φεβρουαρίου του 2014 στην αίθουσα του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  η Ένωση Ρωσοφωνων Δικηγόρων και Νομικών της 

Ευρώπης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» πραγματοποίησε εκδήλωση µε θέµα 

«Νομοθετικές εξελίξεις στην ίδρυση εταιρειών και εγγραφή επιχειρήσεων στο 

Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στο 

Γ.Ε.ΜΗ.  Γενικά οφέλη από την λειτουργία του Γενικού Μητρώου». Οι κύριοι 

ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου κ. Ν. 

Τέλλης και Ειδικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ (Διευθυντής Ε.Τ.) – Συντονιστής 

Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ./Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. 

Γ. Γεωργακόπουλος  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των ρωσόγλωσσων 

μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι ρωσόφωνοι δικηγόροι, νομικοί και 

φοιτητές νομικής της Ελλάδα κ.α. 

Προς τους συμμετέχοντες του συνεδρίου και τον Πρόεδρο της 

Ένωσης Ρωσοφωνων Δικηγόρων και Νομικών της Ευρώπης 

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»  κ Γκουροβανίδη απεύθυναν χαιρετισμό ο 

Συντονιστής της περιφέρειας των χωρών της πρώην Σοβιετικής ένωσης  

του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ο κ Ιβάν Σαββίδης, 

Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τις 

υποθέσεις των Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας (Rossotrudnichestvo) κ Γ.Μουραντοβ και ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ρώσων Δικηγόρων, Επίτιμος Δικηγόρος 

της Ρωσίας, Καθηγητής κ Γ.Μιρζόεβ. 



Ο κ.Σαββίδης σε μήνυμά του επεσήμανε το επίκαιρο του θέματος του 

συνεδρίου, υπό το πρίσμα της αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας 

που επιδιώκει η Ελλάδα και την πεποίθησή του ότι τέτοιες εκδηλώσεις της 

Ένωσης Ρωσοφωνων Δικηγόρων και Νομικών της Ευρώπης 

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»  θα συμβάλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών 

γνώσεων των δικηγόρων και θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των 

επιχειρηματικών σχεδίων των ξένων επενδυτών και την ελκυστικότητα 

των επενδύσεων στην Ελλάδα. 

 

Στο χαιρετισμό του κ Μουραντοβ αναφέρθηκαν μεγάλες ευκαιρίες που 

ανοίγει αυτό το συνέδριο για τη δημιουργία επαφών μεταξύ εκπροσώπων 

των επιχειρηματικών κύκλων της Ρωσίας και της Ελλάδος, κάτι το οποίο 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

και της απασχόλησης. 

 

Στο μήνυμα του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Ρώσων Δικηγόρων, κ 

Γ.Μιρζόεβ. σημείωσε επίσης τη σημασία του θέματος του συνεδρίου από 

την άποψη της σύγχρονης αγοράς και τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών 

προσεγγίσεων στο θέμα της καταχώρησης των εταιρειών, και εφαρμογή 

του κράτους δικαίου κατά τη διεξαγωγή ενιαίου γενικού εμπορικού 

μητρώο. 

Ο πρώτος ομιλητής, καθηγητής της Νομικής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ N.Τέλλης, πραγματοποίησε νομική 

ανάλυση και περιέγραψε τις βασικές αλλαγές στη νομοθεσία για τη 

δημιουργία και την καταχώρηση των εμπορικών εταιρειών του νόμου 

4072/2012, και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τη νέα μορφή 

εμπορικών εταιρειών, που θεσπίστηκε με το νόμο αυτό και τα οφέλη από 

την ίδρυσή της. Ο καθηγητής εξέφρασε την άποψή του ότι οι καινοτομίες 

του νόμου αποσκοπούν στη ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών. 

 

Ο δεύτερος ομιλητής, συντονιστής Γενικού Εμπορικού Μητρώου της 

Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της 

Ελλάδος, κ Γ. Γεωργακόπουλος  μετέφερε τους χαιρετισμούς του 

Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Ελλάδος 



κ K.Μιχαλη, καθώς και του Πρόεδρου Εποπτικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου κ Μ.Σφακιανάκη. Στη συνέχεια 

ενημέρωσε το ακροατήριο για τις προϋποθέσεις εγγραφής των εμπορικών 

εταιρειών στο Γενικό Μητρώο και τα απαραίτητα έγγραφα, για τα οφέλη 

από την εισαγωγή του μητρώου, το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

εμπορικών συναλλαγών και τις δυσκολίες της εφαρμογής του. 

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων,  διεξήχθη εποικοδομητικός 

διάλογος, κατά την διάρκεια του οποίου οι ρωσόφωνοι δικηγόροι 

απεύθυναν προς τους εισηγητές μια σειρά ουσιαστικών ερωτήσεων. 

Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ρωσο-ελληνικών οικονομικών σχέσεων. 

 

Θεσσαλονίκη, 15/2/2014 

Ο Πρόεδρος  

Γεώργιος Γκουροβανίδης  
 

 


