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ΑΙΤΗΣΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  

στο Γ.Ε.ΜΗ.  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: __________________ 

_____________________             _____________ 

_____________________________              _____ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ______________ 

______________________________             __ __ 

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : _____               _  

Τ.Κ. : _____  ___ΠΕΡΙΟΧΗ : ________            _ ___ 

Τηλ. :  _______________________             _ ____ 

Τηλ. :  ______________________          _   _ ____ 

Fax. :  _____________________           ___   ____ 

E-Mail : ____________________             _ _  ____ 

Α.Μ. ΕΒΕΑ: ______                                  _______ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ____________             __  _______ 
 
ΑΘΗΝΑ,  ___ / ___ /20     _ 
 
 
 
 
 
 
Για κάθε καταχώριση/ μεταβολής στο ΓΕΜΗ 
εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα πληρωμής 
τέλους καταχώρισης ύψους 10 € (σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγρ. 2, της ΚΥΑ 79752/2014 
(ΦΕΚ 3623/31-12-2014) 

 

 
Προς το 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
 
    Σας υποβάλλουμε για καταχώριση και δημοσιότητα 

στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α) τα συνημμένα δικαιολογητικά:  

1.______________________          ____________ 

2.___________          _______________________ 

3._________________          _________________ 

4.___________________          _______________ 

5.___________________          _______________ 

6.___________________          _______________ 

7.__________________________          ________ 

8.__________________________          ________ 

που αφορούν σε __________         _________ 

________________________                 ________ 

________________________                 ________ 

_________________________                 _______ 

__________________________                ______ 

__________________________                ______ 

___________________________                _____ 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παρούσης 
ΠΑΡΕΧΩ ως αιτών/υπογράφων τη ρητή συγκατάθεσή 
μου στο ΕΒΕΑ για τη συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών μου δεδομένων και για την πληρέστερη 
ενημέρωση μου ως προς την επεξεργασία αυτή και τα 
δικαιώματά μου μπορώ να ανατρέχω στην ιστοσελίδα του 
ΕΒΕΑ www.acci.gr. 

 

Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης 

εξουσιοδοτείται ο/η _________________________ με 

ΑΔΤ/ αριθ. Διαβατηρίου_______                      _____ 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 
 

(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα Νομίμου 
Εκπροσώπου) 

 

Για τις Πολιτικές Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων & τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ στον ιστοχώρο του ΕΒΕΑ 

www.acci.gr 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
Στο Ν 4635/2019, ορίζονται τα καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία για τους υπόχρεους καταχώρισης (άρθρο 
95), τα πρόσθετα στοιχεία για τις Προσωπικές Εταιρείες (άρθρο 96) τα πρόσθετα στοιχεία για τις 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (άρθρο 97). Όπου προβλέπεται ή εφόσον επιλεγεί η υποβολή 
δικαιολογητικών για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, μέσω της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, πρέπει να υποβληθούν:  
Α) Σε περιπτώσεις Τροποποίησης καταστατικών  
Α.1.) Προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) :  
Συμφωνητικό Τροποποίησης του Καταστατικού Σύστασης, που πρέπει να είναι για τις ΟΕ & ΕΕ 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό και να εμπεριέχει όλα τα άρθρα του καταστατικού όπως θα ισχύουν μετά την 
τροποποίησή των. 
Σημείωση : Το συμφωνητικό τροποποίησης πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
(για την καταβολή ή μη Φόρου, σε αυξήσεις κεφαλαίου ή μεταβίβασης εταιρικής μερίδας)  

Α.2.) Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ) (ΕΠΕ) (ΙΚΕ) :  
1. Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου της εταιρείας (που σύμφωνα με τη Νομοθεσία αποφάσισε τη 
μεταβολή).  

2. Καταστατικό σε Ενιαίο Κείμενο (με όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή των) 
που πρέπει να είναι για τις ΑΕ & ΙΚΕ Ιδιωτικό Συμφωνητικό και για τις ΕΠΕ Συμβολαιογραφική Πράξη 
με ενσωματωμένη την απόφαση της ΓΣ των Εταίρων).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επίσης κατά περίπτωση συνυποβάλλονται :  
3. Προέγκριση της Νέας Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου, των ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ, σε 
περίπτωση που αποφασίζεται η τροποποίηση/αλλαγή αυτών (Η προέγκριση εκδίδεται στο ΕΒΕΑ 
και καταβάλλεται τέλος 10,00 €) 

4. Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕ 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 
αύξησης κεφαλαίου ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93) 

Β) Σε περιπτώσεις Λύσης Εταιρειών :  
Β.1.) Συμφωνητικά λύσεως ΟΕ & ΕΕ, που να προκύπτει η απόφαση των εταίρων για λύση και θέση σε 
εκκαθάριση και για τον ορισμό εκκαθαριστών. 
Β.2.) Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου ΓΣ (εταίρων για ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και μετόχων για ΑΕ) για λύση 
και θέση σε εκκαθάριση και για τον ορισμό εκκαθαριστών. 

Γ) Σε περιπτώσεις Διαγραφής Εταιρειών :  
Γ.1.) Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου (εταίρων για ΟΕ & ΕΕ, ΓΣ εταίρων για ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και ΓΣ 
μετόχων για ΑΕ) για έγκριση του ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης 
Γ.2.) Ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης. 

Δ) Σε περιπτώσεις αναβίωσης Εταιρειών :  
Δ.1.) Για αναβίωση σε καθεστώς εκκαθάρισης. Υποβάλλεται α) αίτηση που αναφέρει τους 
τελευταίους εκκαθαριστές β) έγγραφα που αποδεικνύουν το παραληφθέν περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση και γ) κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου. 
Δ.2.) Για αναβίωση σε καθεστώς Ενεργής Εταιρείας. Υποβάλλεται α) αίτηση, β) απόφαση των 
μελών του νομικού προσώπου περί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόμιμη εκπροσώπησή του και γ) 
κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου. 

 
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Ότι :  
1) Όλα τα Δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α, Β Γ & Δ), πρέπει να υποβάλλονται στην 
Υ.ΓΕΜΗ : α) Σε έντυπη μορφή τα Πρακτικά ως ακριβές αντίγραφο (και όχι απόσπασμα) από τα βιβλίο 
Πρακτικών και τα τροποποιημένα Καταστατικό νομίμως υπογεγραμμένα με αναγραφή των ιδιοτήτων 
αυτών που υπογράφουν & β) Σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word και  pdf μικρότερα από 5 ΜΒ, σε CD ή 
USB) τα Πρακτικά με τις υπογραφές και τα Καταστατικά χωρίς τις υπογραφές. 
2) Σε περιπτώσεις αλλαγών και εισόδου νέων εταίρων/ νόμιμων εκπροσώπων/ διαχειριστών/ 
μελών Δ.Σ./ εκκαθαριστών, πρέπει να υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων. 

Σημείωση: Για τους Νόμιμους Εκπροσώπους των ΙΚΕ & τους Ομόρρυθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές 
των (ΟΕ & ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί 
και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης Άδειας 
Διαμονής, για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ως διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη 
ΔΣ Νόμιμοι Εκπρόσωποι ΑΕ, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα. 

3) Πριν την καταχώριση απαιτείται να έχει καταβληθεί α) Το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας κάθε 
υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ (μέχρι 31.03 κάθε έτους) και β) Τέλος (10 €) για κάθε καταχώριση. 


