ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Οι Αλλαγές στο ΓΕΜΗ με το Ν. 4635/2019

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς,
δικηγόρους,
στελέχη
εμπορικών
εταιρειών,
δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών,
λογιστές κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το νέο
νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4635/2019) για το ΓΕΜΗ, τη
λειτουργία του, τη δημοσιότητα των εταιρικών
πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων και τον έλεγχο
αυτής καθώς και την σύγκριση του πλαισίου αυτού με
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1.Σκοπός ΓΕΜΗ - Γενικά χαρακτηριστικά
2.Συγκριτική επισκόπηση του προηγούμενου
νομοθετικού πλαισίου
3. Υπόχρεοι Εγγραφής στο ΓΕΜΗ & Εποπτεία ΓΕΜΗ
4.Στοιχεία προς καταχώριση των Υπόχρεων
Εγγραφής
5.Διαδικασία Προέγκρισης, Καταχώρισης και
Δημοσίευσης
6.Έννομη Προστασία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Φώτιος Α. Κωτσής
Ο Φώτης Κωτσής είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ’
Αρείω Πάγω), Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας
Μωράτης-Πασσάς και Σύμβουλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτικός Πρόεδρος του
«Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
Διαμεσολαβητών – Προμηθέας». Είναι απόφοιτος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στο εμπορικό
δίκαιο (University of Bristol – UK) και, στο αστικό
δίκαιο (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διδάξει
“Business Law” σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά

προγράμματα του αμερικανικού Πανεπιστημίου
“City University of Washington” και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
και αρθρογραφεί κατά καιρούς σε νομικά περιοδικά.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/09/2020
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 €
Για νομικά πρόσωπα: 110 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars/)

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 10/09/2020

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσοι εγγραφούν έως 04/09/20, θα λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σημειώσεις του εισηγητή
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom
Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής
που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: κάμερα, μικρόφωνο
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