
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ                 
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΘΕΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ/ ∆ΗΛΩΣΗ: 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

 

Κωδικός Ε/ΜΗΤΡ.1160-09:  Αριθµός Έκδοσης: 7 Ηµ/νία Έκδοσης: 21.07.14 Σελ.  1  από  2 

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ∆ΗΛΩΣΗ :  
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ  E.Π.Ε. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________ 
__________________________________ 
Ο∆ΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ 
Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________ 
Τηλ. :  ____________________________  
Fax. :  ____________________________  
E-Mail : ___________________________  
 
Α.Μ. ΕΒΕΑ: _____________ 
 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________ 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο: _______________ 
 
ΑΘΗΝΑ,  ___ / ____ 201_ 
 

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των 
έναντι αποφάσεων (1, 2, 3, 4 & 5) 
καταβάλλεται τέλος 10,00 € ανά 
απόφαση (σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 
- ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Το κάθε ένα από έναντι  (1, 2, 3 & 4) 
∆ικαιολογητικά υποβάλλεται :  
α) Η παρούσα Αίτηση (σε ένα 
πρωτότυπο & ένα αντίγραφο)  
β) Σε έντυπη µορφή, ένα πρωτότυπο 
(νοµίµως υπογεγραµµένο) και ένα 
αντίγραφό του, το δε Καταστατικό 
(σε δύο αντίγραφά του). 
γ) Σε ηλεκτρονική µορφή, CD ή USB, 
(σκαναρισµένα τα πρωτότυπα υπογε-
γραµµένα ∆ικαιολογητικά, σε αρχεία 
PDF). 
 
Επίσης, στο CD ή USB, υποβάλλεται 
για κάθε απόφαση & η αντίστοιχη 
«Ανακοίνωση (σε κείµενο WORD)», 
συµπληρωµένη µε βάση τα σχέδια 
που υπάρχουν στη διαδροµή: 
“www.acci.gr” > “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ” 
> “Σχέδια ανακοινώσεων ΑΕ & ΕΠΕ”. 

Προς το 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

 

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις, των άρθρων 7α, 7β 
& 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 

και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, σας 
γνωρίζουµε ότι : 

 
Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ, 
στη συνεδρίαση της __ /___/201__ έλαβε 
τις αποφάσεις (που έχουν τσεκαριστεί), ήτοι:  

  1) Έγκρισης Οικονοµικών Καταστάσεων 
Χρήσης (__ /___/201__ έως __ /___/201__) 
χωρίς τροποποίησή τους και χωρίς εκλογή 

ελεγκτών ή µε Εκλογή Ελεγκτών………………….. □ 

2) Εκλογής ∆ιοικητικού Συµβουλίου ….…  □ 

3) Τροποποίησης του καταστατικού, …...   □ 
4) Έγκρισης Τροποποιηµένων Οικονοµ. 
Καταστάσεων Χρήσης (__ /___/201__ έως __ 
/___/201__) χωρίς εκλογή ελεγκτών ή µε 

Εκλογή Ελεγκτών ………………….……………………    □ 

5) Άλλη απόφαση (…………………………………..)  □  
 
Β) Για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., των 
ανωτέρω αποφάσεων, συνυποβάλλουµε: 
 1) To από __ /___/201__ Πρακτικό της 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ …..…………………….. □ 
 2) To από _ /___/201__ Πρακτικό του 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, το οποίο 
αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώµα, 
τον ορισµό εκπροσώπων και τα 

δικαιώµατα υπογραφής …………..…………….. □ 

 3) Το Νέο Κείµενο Καταστατικού (όπως 
ισχύει τροποποιηθέν) & πριν τροποποιηθεί 

είχε Μετοχικό Κεφάλαιο …………………. €. □ 

& τα Λοιπά δικ/κα (Βλ. 2η Σελ.,Παρ. ∆’)……..□ 
 4) Τις τροποποιηµένες οικονοµικές κατά-

στάσεις (Ισολογισµό, κλπ) …………..……….. □ 

 

Και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης 
εξουσιοδοτείται ο/η ____________________ 
µε Α∆Τ/ αριθ. ∆ιαβατηρίου ________________ 

 
Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
 

(Υπογραφή, Ονοµατεπώνυµο και Ιδιότητα  
                  Νοµίµου εκπροσώπου εταιρείας) 



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ                 
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΘΕΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ/ ∆ΗΛΩΣΗ: 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. 
 

 

Κωδικός Ε/ΜΗΤΡ.1160-09:  Αριθµός Έκδοσης: 7 Ηµ/νία Έκδοσης: 21.07.14 Σελ.  2  από  2 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
 

Α) Η χρήση της αίτησης αυτής µπορεί να γίνει, από 21-07-2014 και µετά, για :  
 

1). Την υποβολή στην αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ των, κατά απόφαση Γ.Σ., δικαιολογητικών, 
όπως αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της αίτησης αυτής  

2). Την διαβίβαση των δικαιολογητικών [Πρακτικών ΓΣ και ∆Σ, Καταστατικών (που 
τροποποιούνται, εφόσον το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατοµµύρια 
ευρώ) και Οικονοµικών καταστάσεων], από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες ΑΕ, των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νοµαρχιών), για έλεγχο νοµιµότητας και 
την αποστολή των σχετικών διοικητικών πράξεων των Υπηρεσιών ΑΕ στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.  

3). Την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των αποφάσεων των ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ των ΑΕ,  
4). Την έκδοση, από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, σχετικής ανακοίνωσης, που αποστέλλεται για 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ (ατελώς από 20/7/2014 και µετά) και που αναρτάται στο πεδίο 
∆ηµοσιότητας του site του ΓΕΜΗ (https://www.businessregistry.gr)  

 

Β) Σχετικά µε τις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και τις τυχόν ΚΥΡΩΣΕΙΣ σηµειώνεται ότι :  
 

1). Η υποβολή (για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ) των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 
πραγµατοποιείται µέσα σε 20 ηµέρες µετά από τη συνεδρίαση της κάθε Συνέλευσης της 
εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 7β, 26α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.  

2). Η µη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δηµοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως 
άνω, καθιστά την απόφαση µη σύµφωνη µε το Νόµο και επιφέρει διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις, των άρθρων 54 και επόµενα του Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 

 

Γ) Σχετικά µε την Υποβολή των ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ σηµειώνεται ότι :  
 

Σύµφωνα µε τη παρ. 3, άρθρ. 7 του Ν.3419/2005 : «Η αίτηση και τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται, κατ’ επιλογή του αιτούντος, σε έντυπη ή σε ψηφιακή µορφή (µε ηλεκτρονικά 
µέσα και µε χρήση ηλεκτρονικής ή ψηφιακής υπογραφής)…..». 

Συνεπώς όσες ΑΕ δεν υποβάλλουν, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά [Πρακτικά ΓΣ και ∆Σ, 
Καταστατικά, Οικονοµικές Καταστάσεων κλπ], για καταχώριση στο ΓΕΜΗ των αποφάσεων των Γεν. 
Συνελεύσεων, ηλεκτρονικά (µέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις 
καταθέσουν σε έντυπη µορφή (µε φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ), θα πρέπει:  

Να Υποβάλλουν όλα τα, κατά απόφαση, ∆ικαιολογητικά, σε έντυπη µορφή, 
(πρωτότυπα, νοµίµως υπογεγραµµένα) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, (Βλέπε ως άνω παρ. Α), 
παρακαλούνται οι αιτούντες, όπως :  

(α) Υποβάλλουν, όλα τα δικαιολογητικά και σε ψηφιακή µορφή (CD ή USB), µε ξεχωριστό αρχείο PDF 
για κάθε νόµιµα υπογεγραµµένο δικαιολογητικό) και σε ένα σετ φωτοτυπίες των δικ/κων, (σε περίπτωση 
προβλήµατος του ψηφιακού αρχείου), προκειµένου να σταλούν στην αρµόδια Υπηρεσία Α.Ε των Περιφερειών και  

(β) Συνυποβάλλουν στο CD ή USB και σε ξεχωριστό αρχείο WORD, το, κατά απόφαση ΓΣ ή ∆Σ, σχέδιο 
Ανακοίνωσης, που θα βρουν στη ∆/νση : “www.acci.gr” > “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ και 
ΕΠΕ)”, δεόντως συµπληρωµένο (µε copy & paste) από τα πρακτικά των ΓΣ ή ∆Σ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω (α) & (β), η όλη διαδικασία καταχώρησης των 
αποφάσεων και έκδοσης των Ανακοινώσεων θα καθυστερήσει πολύ, λόγω του µεγάλου αριθµού 
αιτηµάτων, που υποβάλλονται ταυτόχρονα. 

 

∆) ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  
1. Αν η ΓΣ αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου (µε καταβολή µετρητών) πρέπει να συνυποβληθεί και 

Γραµµάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του ποσού αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, υπέρ της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού (Καταβάλλεται στον λογαριασµό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 
0002).  

2. Αν η ΓΣ αποφασίσει αλλαγή επωνυµίας ή/και ∆ιακριτικού τίτλου, το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να 
συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώµατος χρήσης της νέα επωνυµίας ή/και του διακριτικού τίτλου της 
εταιρείας από το ΕΒΕΑ (εκδίδεται µε καταβολή τέλους 50,00 € στο Ταµείο του ΕΒΕΑ). 


