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Δημόσια Διαβούλευση για τη ψηφιοποίηση του Εταιρικού Δικαίου 
 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για τη ψηφιοποίηση του περί 
Εταιρειών Νόμου αποσκοπώντας στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των 
ψηφιακών εργαλείων στον τομέα του εταιρικού δικαίου στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. 
 
Η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τη διατήρηση/ συντήρηση των φυσικών 
εγγράφων, την ευκολότερη πρόσβαση, την μείωση του χρόνου αναζήτησης εγγράφων 
καθώς επίσης και την εξοικονόμηση σημαντικού κόστους από την φυσική αποθήκευση και 
αρχειοθέτηση των φυσικών εγγράφων. 
 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εκσυγχρονίσει, να εξορθολογήσει και να διευκολύνει τη 
διάδραση μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών και να δημιουργήσουν ένα 
καλύτερο πλαίσιο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες. 
 
Αυτή η μελέτη σκοπεύει επίσης να αξιολογήσει την ανάγκη για αλλαγές στην πολιτική, τις 
πιθανές επιπτώσεις στις τρέχουσες δαπάνες και το διοικητικό φόρτο εργασίας. 
 
Ένας σημαντικός άξονας αυτής της μελέτης είναι η κατανόηση της σημερινής κατάστασης 
του εταιρικού δικαίου στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό έχει 
γίνει η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του εταιρικού δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, πώς οι 
ιδιοκτήτες εταιρειών αντιμετωπίζουν την ψηφιοποίηση και κατά πόσο κάνουν χρήση ή όχι 
των ψηφιακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί. 
 
Θα εκτιμούσαμε πραγματικά, αν συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα συμπληρώνοντας το 
ερωτηματολόγιο που υπάρχει διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα EUSurvey: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/digitalisation_company_law  
 

Να σημειωθεί ότι παρόλο που η έρευνα περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής εντούτοις δεν διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί.  
 
Για την πραγματοποίηση της έρευνας, σας συνιστούμε τη χρήση του Fire Fox και του 
Google Chrome.  
 
Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network 
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