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ΑΙΤΗΣΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  

στο Γ.Ε.ΜΗ.  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________ 

__________________________________ 

Ο∆ΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ 

Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________ 

Τηλ. :  ____________________________  

Τηλ. :  ____________________________  

Fax. :  ____________________________  

E-Mail : ___________________________  

 

Α.Μ. ΕΒΕΑ: _____________ 
 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________ 
 
ΑΘΗΝΑ,  ___ / ____ 201_ 
 
 
 
 
 
 

Για κάθε καταχώριση/ µεταβολής στο 
ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € 
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ 
470/Β/24-3-2011) 

 

 
Προς το 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
 

    Σας υποβάλλουµε σύµφωνα µε το 

Ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 

3853/2010, τα συνηµµένα δικαιολογητικά:  

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

8.__________________________________ 

που αφορούν σε ___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

και παρακαλούµε για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται 

ο/η ______________________________µε Α∆Τ/ αριθ. 

∆ιαβατηρίου____________ 

 
Ο/Η αιτών/ούσα 

 
 
 
 
 
 
(Υπογραφή, Ονοµατεπώνυµο και Ιδιότητα Νοµίµου 

Εκπροσώπου) 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
� Σε περιπτώσεις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ:  
 

1. Πρωτότυπη Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, που υποβάλλεται και σε 
φυσική µορφή και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: gemi@acci.gr), το οποίο 
πρέπει να είναι: για τις ΕΠΕ Συµβολαιογραφικό Συµφωνητικό, για τις ΟΕ & ΕΕ Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό και για τις ΙΚΕ οτιδήποτε από τα δύο. 
Η τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από:  
α) την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου)  
β) το Ταµείο Νοµικών (Πειραιώς & Σωκράτους, Αθήνα), µόνο για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ.  
γ) το Ταµείο Προνοίας Νοµικών (Χαριλάου Τρικούπη & Ναυαρίνου, Αθήνα) 
δ) το ΕΒΕΑ, για την προέγκριση του δικαιώµατος χρήσης της νέας επωνυµίας και του 
διακριτικού τίτλου (µόνο στην περίπτωση που αλλάζει η επωνυµία ή/και ο ∆ιακριτικός τίτλος, 
οπότε για την προέγκριση αυτή απαιτείται η καταβολή τέλους 50,00 €).  

 

2. Τέσσερα απλά Φωτοαντίγραφα της ανωτέρω θεωρηµένης Τροποποίησης του Καταστατικού.  
 

3. Επιπλέον σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε.:  
α) Ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ  (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική µορφή).  
β) Γραµµάτιο είσπραξης από ∆.Ο.Υ. τελών για δηµοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ 
(αξίας συνολικού ποσού 141,33 €).  
γ) Κωδικοποιηµένο καταστατικό από Συµβολαιογράφο σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ 4 του 
Ν.3190/1955.  

 

� Σε περιπτώσεις Α.Ε.:  
 

1. Πρακτικό/Απόφαση του αρµόδιου σύµφωνα µε το Ν. 2190/20 οργάνου (∆.Σ. ή/και 
Γ.Σ.) της εταιρείας που αποφάσισε τη µεταβολή. Υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο από τα 
Πρακτικά νοµίµως υπογεγραµµένο σε έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονική (αρχείο PDF) σε CD 
  

2. Ανακοίνωση περίληψης της µεταβολής για δηµοσίευση στο ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή – 

Αρχείο WORD σε CD και υπεύθυνη δήλωση (Πληροφορίες στη διαδροµή www.acci.gr, εικονίδιο 
Γ.Ε.Μ.Η., σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ και Ε.Π.Ε.) 

 

3. Γραµµάτιο είσπραξης από ∆.Ο.Υ. τελών για δηµοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, αξίας 
συνολικού ποσού 289,00 €  

 

Σηµειώνεται ότι :  
α) Αν η µεταβολή αφορά τροποποίηση άρθρων του καταστατικού τότε υποβάλλεται και 
Κωδικοποιηµένο Καταστατικό της ΑΕ, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις (σε τρία 
αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή - Αρχείο PDF).  
β) Αν η τροποποίηση αφορά 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 €) και 
γ) Αν η τροποποίηση αφορά αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί και Γραµµάτιο 
καταβολής ποσού 1‰ επί του µετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
(Καταβάλλεται στον λογαριασµό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 
0002)  –  (Προσοχή : Γραµµάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ µε 
βάση Ν. 1297/92 και 2166/93) 

 

� Επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ :  

1. Αίτηση (συµπλήρωση του παρόντος εντύπου) υπογεγραµµένη από το Νόµιµο εκπρόσωπο ή 
από εξουσιοδοτηµένο τρίτο. 

2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται 
στο ΕΒΕΑ, µε την υποβολή της αίτησης µε τα δικαιολογητικά).  

3. Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν 
εισόδου νέων εταίρων/ νοµίµων εκπροσώπων/ διαχειριστών/ µελών ∆.Σ..  

Σηµείωση: Για τους Νοµίµους Εκπροσώπους των ΑΕ (µέλη ∆Σ κλπ, που τις δεσµεύουν µε την υπογραφή 
τους), τους ∆ιαχειριστές των ΕΠΕ, των ΙΚΕ  & τους Οµορρύθµους Εταίρους και τους ∆ιαχειριστές των (ΟΕ & 
ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές 
αντίγραφο Άδειας ∆ιαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας ή Άδειας ∆ιαµονής ως 
διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη ∆Σ ΑΕ  


