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ΕΠΕΙΓΟΝ  
   
ΘΕΜΑ : ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ Κ2-317/2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ., 
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΏΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ, ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ, ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ Ή 
ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΟΜΊΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΎ 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύθηκε η εν θέµατι Υπουργική Απόφαση µε ΑΠ Κ2-
317/20.1.2014 (ΦΕΚ 195 Β', Α∆Α ΒΙΡ∆Φ-ΑΗ2), η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή της 
διάταξης του 1ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α'), 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'). Για την 
υλοποίηση των οριζόµενων στην εν θέµατι ΥΑ θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 
 
1. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος µεταφοράς του περιεχοµένου των Μητρώων 
Ανωνύµων Εταιρειών που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες και στη 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρα 1 και 5 της ΥΑ 
Κ2-317/20.1.2014). 
 
Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (ΥΓΕΜΗ) των Επιµελητηρίων οφείλουν µέχρι τις 31/12/2014 
να έχουν ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση και εισαγωγή στη βάση δεδοµένων του 
Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο 



 

 

 Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) από 
1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.. 
 
Όπως διευκρινίζεται και στην εν θέµατι ΥΑ, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά µόνο στα 
δηµοσιευτέα έγγραφα του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ήτοι εκείνα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εµπορικής 
δηµοσιότητας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η υποχρέωση ψηφιοποίησης 
εξαντλείται στο ίδιο το σώµα των εγγράφων, και δεν απαιτείται µεµονωµένη 
καταχώριση όλων των επιµέρους στοιχείων που περιέχονται σε αυτά (πχ. για µια 
συγκεκριµένη ΑΕ ψηφιοποιούνται και καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων του 
Γ.Ε.ΜΗ. το/τα πρακτικό/ά ΓΣ εκλογής ∆Σ από 1/1/2007 και ένθεν, καθώς και το/α 
πρακτικό/α ∆Σ συγκρότησης σε σώµα και εκπροσώπησης για την ίδια χρονική 
περίοδο, αλλά όχι αναλυτικά τα στοιχεία των µελών του εκάστοτε ∆Σ και των λοιπών 
εκπροσώπων). Τα δηµοσιευτέα έγγραφα για τις ανώνυµες εταιρείες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα της παρούσας. 
 
Οι κατά τόπους ΠΕ υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ 
των Επιµελητηρίων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση των ανωτέρω. 
Η ίδια η εν θέµατι ΥΑ προδιαγράφει τη συνεργασία ΠΕ και ΥΓΕΜΗ ως εξής: 
 
i. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι των ΠΕ οφείλουν να ετοιµάσουν φακέλους για όλες τις ΑΕ 
αρµοδιότητάς τους οι οποίοι να περιέχουν τα δηµοσιευτέα έγγραφα των ΑΕ που είχαν 
καταχωρισθεί στο ΜΑΕ από την 01/01/2007 έως την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
ii. Κάθε ΥΓΕΜΗ ορίζει συγκεκριµένο/ους υπάλληλο/ους οι οποίοι θα παραλάβουν 
από την ΠΕ τους φακέλους που περιέχουν τις προς ψηφιοποίηση πράξεις και 
στοιχεία, 
 
iii. Οι υπό i. φάκελοι παραδίδονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ΠΕ στους 
ειδικά ορισµένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ συντασσοµένου προς τούτο 
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, 
 
iv. Στις ΥΓΕΜΗ διενεργείται η ψηφιοποίηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων. 
Πέραν του σώµατος των εγγράφων, καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων του 
Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε ένα από αυτά βασικές πληροφορίες όπως όργανο ή Αρχή που 
εξέδωσε την πράξη (ΓΣ, ∆Σ, εκκαθαριστής/ες, δικαστήριο ή ΠΕ), ηµεροµηνία και 
θέµα. 
 
v. Μετά τη διενέργεια της ψηφιοποίησης οι φάκελοι επιστρέφονται από τους 
ορισµένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ προς φύλαξη στις ΠΕ, συντασσοµένου εκ νέου 
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 
 
Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή το 
αρχείο που αυτή τη στιγµή βρίσκεται στα χέρια των αρµόδιων περιφερειακών 
ενοτήτων της επικράτειας πρέπει να ψηφιοποιηθεί από το αρµόδιο σε επίπεδο νοµού 
Επιµελητήριο), οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ 
τους µπορεί να απαιτούν άλλης µορφής συνεργασία προκειµένου να καταστεί εφικτή 
η ψηφιοποίηση εντός των προθεσµιών που ορίζονται και ότι η εν θέµατι ΚΥΑ 
επιβάλλει στις Περιφερειακές Ενότητες να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις 
ΥΓΕΜΗ των Επιµελητηρίων, θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ των δύο 



 

 

 υπηρεσιών και κάποια άλλης µορφής συνεργασία από την ανωτέρω αναλυτικά 
περιγραφείσα, όπως ενδεικτικά: 
 
Α) Η διάθεση ικανού χώρου στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο για την 
εγκατάσταση των απαραίτητων προς ψηφιοποίηση µηχανηµάτων του Επιµελητηρίου 
ή η χρήση µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον έχει ήδη στη διάθεσή 
της τέτοια. Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπεται η (εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας) 
πρόσβαση των υπαλλήλων ή του προστεθέντος προσωπικού των ΥΓΕΜΗ στους 
χώρους που φυλάσσεται το αρχείο των Περιφερειακών Ενοτήτων υπό την επίβλεψη 
εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας και η ψηφιοποίηση του 
αρχείου θα γίνεται επί τόπου χωρίς αυτό να µετακινηθεί από τους χώρους της. Η 
λύση αυτή µπορεί να προκριθεί και σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή του αρχείου 
είναι τέτοια που η µαζική µεταφορά του δηµιουργεί κινδύνους ακεραιότητας και 
διατήρησής του. 
 
Β) Η µετάβαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων στους 
χώρους του Επιµελητηρίου, προκειµένου να έχει υπ' ευθύνη του το αρχείο, εάν ο 
διαχωρισµός των προς ψηφιοποίηση πράξεων και στοιχείων από το σύνολο του 
αρχείου και η µεταφορά τους αποσπασµατικά προκαλεί προβλήµατα λειτουργίας και 
θέµατα ακεραιότητας του αρχείου κ.ο.κ. 
 
Προτεραιότητα όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 
του έργου εντός των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος, χωρίς να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα ούτε στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε στο ίδιο το αρχείο 
και στην ακεραιότητά του. 
 
Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέµατι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις 
και τα στοιχεία των ΑΕ που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και 
οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ΑΕ πριν την 01/01/2007 
καθώς και οι φάκελοι των ανωνύµων Εταιρειών που διεγράφησαν από το ΜΑΕ πριν 
την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραµένουν προς φύλαξη στις αρµόδιες ΠΕ. 
Ωστόσο τα κατά τόπους Επιµελητήρια µπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί 
χώροι, να υποβάλουν αίτηµα για µεταφορά των φυσικών φακέλων από τις ΠΕ σε 
αυτά. Τα Επιµελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτηµα να προβλέπουν για τον τρόπο 
µεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος. 
 
Επίσης, όπως ορίζεται στην εν θέµατι ΥΑ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασµάτων πράξεων και 
στοιχείων που δεν ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, µε άλλα λόγια 
πράξεων που είτε προηγούνται της 01/01/2007 είτε τηρούνται στο φάκελο της 
εταιρείας αλλά δεν είναι δηµοσιευτέες, η αρµόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται 
το σχετικό αίτηµα, υποβάλλει αίτηµα λήψης αυτών από την αρµόδια για τη φύλαξή 
του φακέλου ΠΕ. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι 
ανάλογη της ανωτέρω περιγραφείσας, δηλαδή: 
 
i. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαµβάνει τις 
αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρµόδιο υπάλληλο της ΠΕ στην οποία 
φυλάσσεται ο φάκελος συντασσοµένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και 
παραλαβής, 
 



 

 

 ii. Η αρµόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούµενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο 
 
iii. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις 
και τα στοιχεία στον αρµόδιο υπάλληλο της ΠΕ, στην οποία φυλάσσεται ο φάκελος, 
συντασσοµένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Η προθεσµία για 
την ολοκλήρωση των ενεργειών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος χορήγησης 
αντιγράφου ή αποσπάσµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ηµέρες. 
 
Τέλος, ειδικά για το περιεχόµενο του Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών που τηρείται 
από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (∆/νση Ανωνύµων Εταιρειών 
και Πίστεως και ∆/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) η 
διαδικασία µεταφοράς στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο που τηρείται από τις ίδιες 
υπηρεσίες θα είναι διαφορετική, ακριβώς γιατί οι ίδιες υπηρεσίες που τηρούσαν 
παλαιότερα το Μητρώο ΑΕ τηρούν σήµερα το ΓΕΜΗ. Συνεπώς, οι πράξεις και τα 
στοιχεία των ανωνύµων εταιρειών που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών που τηρείτο από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) 
από 1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιοποιούνται έως τις 
31/12/2014 µε επιµέλεια των αρµοδίων Υπηρεσιών της ΓΓΕ και εισάγονται στη βάση 
δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ.. Και στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση ψηφιοποίησης 
αφορά µόνο στα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (δηµοσιευτέα έγγραφα του άρθρου 5 του ν. 
3419/2005), εξαντλείται δε στο ίδιο το σώµα των εγγράφων. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύµων 
εταιρειών που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µέχρι την 
εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. παραµένουν προς φύλαξη στις αρµόδιες υπηρεσίες της 
ΓΓΕ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση αντιγράφων ή 
αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της 01/01/2007 ή των 
πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο 
«∆ελτίο Εµπορικής ∆ηµοσιότητας», η αρµόδια Υπηρεσία της ΓΓΕ στην οποία 
υποβάλλεται το σχετικό αίτηµα ψηφιοποιεί τα αιτούµενα και χορηγεί το αιτηθέν 
αντίγραφο µε προθεσµία ολοκλήρωσης των ενεργειών η οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 50 ηµέρες. 
 
2. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος µεταφοράς του περιεχοµένου των Βιβλίων ή 
Μητρώων Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης που τηρούνταν στα κατά τόπους 
Πρωτοδικεία, (άρθρο 2 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014). 
 
Το περιεχόµενο του Βιβλίου ή Μητρώου Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης που 
τηρείται από τα Πρωτοδικεία της χώρας µεταφέρεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώου 
που τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων ως ακολούθως: 
 
Οι πράξεις και τα στοιχεία των Εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) που είχαν 
καταχωρισθεί στο Βιβλίο ή Μητρώο Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, από 
1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιοποιούνται έως τις 
31/12/2014, µε επιµέλεια των ΥΓΕΜΗ των Επιµελητηρίων και εισάγονται στη βάση 
δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά µόνο στα δηµοσιευτέα έγγραφα του άρθρου 5 του ν. 
3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι εκείνα τα έγγραφα για τα οποία 
υπάρχει υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η 



 

 

 υποχρέωση ψηφιοποίησης εξαντλείται στο ίδιο το σώµα των εγγράφων, και δεν 
απαιτείται µεµονωµένη καταχώριση όλων των επιµέρους στοιχείων που περιέχονται 
σε αυτά. 
 
Οι αρµόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Πρωτοδικείων υποχρεούνται να παρέχουν 
κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιµελητηρίων, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η ψηφιοποίηση των ανωτέρω. Η ίδια η εν θέµατι ΥΑ προδιαγράφει τη 
συνεργασία Πρωτοδικείων και ΥΓΕΜΗ ως εξής: 
 
i. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Πρωτοδικείων οφείλουν να ετοιµάσουν φακέλους για 
όλες τις ΕΠΕ αρµοδιότητάς τους οι οποίοι να περιέχουν τα δηµοσιευτέα έγγραφα των 
ΕΠΕ που είχαν καταχωρισθεί στο Βιβλίο ή Μητρώο Εταιρειών Περιορισµένης 
Ευθύνης από την 01/01/2007 έως την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
ii. Κάθε ΥΓΕΜΗ ορίζει συγκεκριµένο/ους υπάλληλο/ους οι οποίοι θα παραλάβουν 
από το Πρωτοδικείο τους φακέλους που περιέχουν τις προς ψηφιοποίηση πράξεις και 
στοιχεία, 
 
iii. Οι υπό ί. φάκελοι παραδίδονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους των 
Πρωτοδικείων στους ειδικά ορισµένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ συντασσοµένου 
προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, 
 
iv. Στις ΥΓΕΜΗ διενεργείται η ψηφιοποίηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων. 
Πέραν του σώµατος των εγγράφων, καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων του 
Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε ένα από αυτά βασικές πληροφορίες όπως όργανο ή Αρχή που 
εξέδωσε την πράξη (διαχειριστής/ες, συνέλευση εταίρων, δικαστήριο, 
εκκαθαριστής/ες), ηµεροµηνία και θέµα. 
 
v. Μετά τη διενέργεια της ψηφιοποίησης οι φάκελοι επιστρέφονται από τους 
ορισµένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ προς φύλαξη στα Πρωτοδικεία, 
συντασσοµένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 
 
Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή το 
αρχείο που αυτή τη στιγµή βρίσκεται στα χέρια των αρµόδιων πρωτοδικείων της 
επικράτειας πρέπει να ψηφιοποιηθεί από το αρµόδιο σε επίπεδο νοµού 
Επιµελητήριο), οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ 
τους µπορεί να απαιτούν άλλης µορφής συνεργασία προκειµένου να καταστεί εφικτή 
η ψηφιοποίηση εντός των προθεσµιών που ορίζονται και η εν θέµατι ΚΥΑ επιβάλλει 
στα Πρωτοδικεία να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των 
Επιµελητηρίων, θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ των δύο υπηρεσιών και κάποια 
άλλης µορφής συνεργασία από την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσα, όπως 
ενδεικτικά: Α) Η διάθεση ικανού χώρου στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο για 
την εγκατάσταση των απαραίτητων προς ψηφιοποίηση µηχανηµάτων του 
Επιµελητηρίου ή η χρήση µηχανηµάτων του Πρωτοδικείου, εφόσον έχει ήδη στη 
διάθεσή του τέτοια. Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπεται η (εντός ή εκτός ωραρίου 
εργασίας) πρόσβαση των υπαλλήλων ή του προστεθέντος προσωπικού των ΥΓΕΜΗ 
στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο των Πρωτοδικείων υπό την επίβλεψη 
εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του Πρωτοδικείου και η ψηφιοποίηση του αρχείου θα 
γίνεται επί τόπου χωρίς αυτό να µετακινηθεί από τους χώρους του. Η λύση αυτή 
µπορεί να προκριθεί και σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή του αρχείου είναι τέτοια 



 

 

 που η µαζική µεταφορά του δηµιουργεί κινδύνους ακεραιότητας και διατήρησής του. 
 
Β) Η µετάβαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων των Πρωτοδικείων στους χώρους του 
Επιµελητηρίου, προκειµένου να έχει υπ' ευθύνη του το αρχείο, εάν ο διαχωρισµός 
των προς ψηφιοποίηση πράξεων και στοιχείων από το σύνολο του αρχείου και η 
µεταφορά τους αποσπασµατικά προκαλεί προβλήµατα λειτουργίας και θέµατα 
ακεραιότητας του αρχείου κ.ο.κ. 
 
Προτεραιότητα όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 
του έργου εντός των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος, χωρίς να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα ούτε στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε στο ίδιο το αρχείο 
και στην ακεραιότητά του. 
 
Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέµατι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις 
και τα στοιχεία των ΕΠΕ που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο 
και οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ΕΠΕ πριν την 
01/01/2007 καθώς και οι φάκελοι των ΕΠΕ που διεγράφησαν από το Βιβλίο ή 
Μητρώο Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης πριν την έναρξη λειτουργίας του 
Γ.Ε.ΜΗ. παραµένουν προς φύλαξη στα αρµόδια Πρωτοδικεία. Ωστόσο τα κατά 
τόπους Επιµελητήρια µπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να 
υποβάλουν αίτηµα για µεταφορά των φυσικών φακέλων από τα Πρωτοδικεία σε 
αυτά. Τα Επιµελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτηµα να προβλέπουν για τον τρόπο 
µεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος. 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση αντιγράφων ή 
αποσπασµάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της 01/01/2007 ή πράξεων 
και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο «∆ελτίο 
Εµπορικής ∆ηµοσιότητας», η αρµόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό 
αίτηµα, υποβάλλει αίτηµα λήψης αυτών από την αρµόδια για τη φύλαξή του φακέλου 
υπηρεσία του Πρωτοδικείου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όµοια µε τη 
διαδικασία µεταφοράς που περιγράφηκε στα υπό i. έως v. ανωτέρω. Η προθεσµία για 
την ολοκλήρωση των ενεργειών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος χορήγησης 
αντιγράφου ή αποσπάσµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ηµέρες. 
 
3. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος µεταφοράς του περιεχοµένου των Βιβλίων ή 
Μητρώων Προσωπικών Εταιρειών που τηρούνταν στα κατά τόπους 
Πρωτοδικεία (άρθρο 3 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014). 
 
Το περιεχόµενο του Βιβλίου ή Μητρώου Προσωπικών Εταιρειών που τηρείται στα 
Πρωτοδικεία της χώρας δεν µεταφέρεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώου που 
τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων στο σύνολο του, όπως στις 
ανωτέρω περιπτώσεις ΑΕ και ΕΠΕ, αλλά κατά περίπτωση, και συγκεκριµένα στις 
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση αντιγράφων ή 
αποσπασµάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της απογραφής µίας 
προσωπικής εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια ΥΓΕΜΗ, στην 
οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτηµα, υποβάλλει αίτηµα λήψης αυτών από την 
αρµόδια για τη φύλαξή του φακέλου υπηρεσία του Πρωτοδικείου. Η διαδικασία που 
ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής: 
 
i. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαµβάνει τις 



 

 

 αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρµόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο 
οποίο φυλάσσεται ο φάκελος συντασσοµένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης 
και παραλαβής. 
 
ii. Η αρµόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούµενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο ή 
απόσπασµα 
 
iii. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις 
και τα στοιχεία στον αρµόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο 
φάκελος, συντασσοµένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Ωστόσο, 
δεδοµένου ότι η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή το αρχείο 
που αυτή τη στιγµή βρίσκεται στα χέρια των αρµόδιων πρωτοδικείων της επικράτειας 
πρέπει να ψηφιοποιηθεί από το αρµόδιο σε επίπεδο νοµού Επιµελητήριο), οι 
ιδιαιτερότητες των  
υπηρεσιών που πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ τους µπορεί να απαιτούν άλλης 
µορφής συνεργασία προκειµένου να καταστεί εφικτή η ψηφιοποίηση εντός των 
προθεσµιών που ορίζονται και η εν θέµατι ΚΥΑ επιβάλλει στα Πρωτοδικεία να 
παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιµελητηρίων, θα µπορούσε να 
συµφωνηθεί µεταξύ των δύο υπηρεσιών και κάποια άλλης µορφής συνεργασία από 
την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσα, όπως ενδεικτικά: 
 
Α) Η διάθεση ικανού χώρου στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο για την 
εγκατάσταση των απαραίτητων προς ψηφιοποίηση µηχανηµάτων του Επιµελητηρίου 
ή η χρήση µηχανηµάτων του Πρωτοδικείου, εφόσον έχει ήδη στη διάθεσή του τέτοια. 
Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπεται η (εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας) πρόσβαση 
των υπαλλήλων ή του προστεθέντος προσωπικού των ΥΓΕΜΗ στους χώρους που 
φυλάσσεται το αρχείο των Πρωτοδικείων υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτηµένου 
υπαλλήλου του Πρωτοδικείου και η ψηφιοποίηση του αρχείου θα γίνεται επί τόπου 
χωρίς αυτό να µετακινηθεί από τους χώρους του. Η λύση αυτή µπορεί να προκριθεί 
και σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή του αρχείου είναι τέτοια που η µαζική 
µεταφορά του δηµιουργεί κινδύνους ακεραιότητας και διατήρησής του. 
 
Β) Η µετάβαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων των Πρωτοδικείων στους χώρους του 
Επιµελητηρίου, προκειµένου να έχει υπ' ευθύνη του το αρχείο, εάν ο διαχωρισµός 
των προς ψηφιοποίηση πράξεων και στοιχείων από το σύνολο του αρχείου και η 
µεταφορά τους αποσπασµατικά προκαλεί προβλήµατα λειτουργίας και θέµατα 
ακεραιότητας του αρχείου κ.ο.κ. 
 
Προτεραιότητα όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 
του έργου εντός των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος, χωρίς να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα ούτε στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε στο ίδιο το αρχείο 
και στην ακεραιότητά του. 
 
Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέµατι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις 
και τα στοιχεία των προσωπικών εταιρειών που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω 
διαδικασίας όσο και οι λοιποί φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των 
προσωπικών εταιρειών µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και 
οι φάκελοι των προσωπικών εταιρειών που διεγράφησαν από το Βιβλίο ή Μητρώο 
Προσωπικών Εταιρειών πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραµένουν προς 
φύλαξη στα αρµόδια Πρωτοδικεία. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιµελητήρια µπορούν, 



 

 

 εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτηµα για µεταφορά των 
φυσικών φακέλων από τα Πρωτοδικεία σε αυτά. Τα Επιµελητήρια οφείλουν στο 
σχετικό αίτηµα να προβλέπουν για τον τρόπο µεταφοράς των φυσικών αρχείων και 
να καλύπτουν και το σχετικό κόστος. 
 
4. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος µεταφοράς του περιεχοµένου των Μητρώων 
Αστικών Συνεταιρισµών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, (άρθρο 
4 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014).  
 
Το περιεχόµενο του Μητρώου Αστικών Συνεταιρισµών που τηρείται στα 
Ειρηνοδικεία της χώρας δεν µεταφέρεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώου που 
τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων στο σύνολο του, όπως στις 
ανωτέρω περιπτώσεις ΑΕ και ΕΠΕ, αλλά κατά περίπτωση, και συγκεκριµένα στις 
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση αντιγράφων ή 
αποσπασµάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της απογραφής ενός 
αστικού συνεταιρισµού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια ΥΓΕΜΗ, 
στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτηµα, υποβάλλει αίτηµα λήψης αυτών από την 
αρµόδια για τη φύλαξή του φακέλου υπηρεσία του Ειρηνοδικείου. Η διαδικασία που 
ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής: 
 
i. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαµβάνει τις 
αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρµόδιο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου στο 
οποίο φυλάσσεται ο φάκελος συντασσοµένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης 
και παραλαβής. 
 
ii. Η αρµόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούµενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο ή 
απόσπασµα 
 
iii. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις 
και τα στοιχεία στον αρµόδιο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο 
φάκελος, συντασσοµένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 
 
Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέµατι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις 
και τα στοιχεία των προσωπικών εταιρειών που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω 
διαδικασίας όσο και οι λοιποί φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία 
αστικών συνεταιρισµών έως την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και οι φάκελοι 
των αστικών συνεταιρισµών που διεγράφησαν από το Μητρώο Αστικών 
Συνεταιρισµών πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραµένουν προς φύλαξη 
στα αρµόδια Ειρηνοδικεία. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιµελητήρια µπορούν, εφόσον 
υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτηµα για µεταφορά των φυσικών 
φακέλων από τα Ειρηνοδικεία σε αυτά. Τα Επιµελητήρια οφείλουν στο σχετικό 
αίτηµα να προβλέπουν για τον τρόπο µεταφοράς των φυσικών αρχείων και να 
καλύπτουν και το σχετικό κόστος. 
 
5. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος µεταφοράς του περιεχοµένου των Μητρώων 
Ευρωπαϊκών Οµίλων Οικονοµικού Σκοπού που τηρούνταν στα τµήµατα 
Εταιρειών των κατά τόπους Πρωτοδικείων (άρθρο 6 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014). 
 
Το περιεχόµενο του Μητρώου Ευρωπαϊκών Οµίλων Οικονοµικού Σκοπού που 
τηρείται στα Πρωτοδικεία της χώρας δεν µεταφέρεται στο Γενικό Εµπορικό 



 

 

 Μητρώου που τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων στο σύνολο 
του, αλλά κατά περίπτωση, και  
συγκεκριµένα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υποβληθεί αίτηµα για 
χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασµάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της 
εγγραφής ενός ευρωπαϊκού οµίλου οικονοµικού σκοπού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην 
περίπτωση αυτή η αρµόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτηµα, 
υποβάλλει αίτηµα λήψης αυτών από την αρµόδια για τη φύλαξή του φακέλου 
υπηρεσία του Πρωτοδικείου. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή 
είναι η εξής: 
 
i. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαµβάνει τις 
αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρµόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο 
οποίο φυλάσσεται ο φάκελος συντασσοµένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης 
και παραλαβής. 
 
ii. Η αρµόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούµενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο ή 
απόσπασµα 
 
iii. Ο ορισµένος προς τούτο υπάλληλος της αρµόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις 
και τα στοιχεία στον αρµόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο 
φάκελος, συντασσοµένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 
 
Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέµατι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις 
και τα στοιχεία των ευρωπαϊκών οµίλων οικονοµικού σκοπού που ψηφιοποιήθηκαν 
βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και οι λοιποί φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις 
και τα στοιχεία των ευρωπαϊκών οµίλων οικονοµικού σκοπού πριν την εγγραφή τους 
στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι φάκελοι αυτών που διεγράφησαν από το Μητρώο 
Ευρωπαϊκών Οµίλων Οικονοµικού Σκοπού πριν την έναρξη λειτουργίας του 
Γ.Ε.ΜΗ., παραµένουν προς φύλαξη στα αρµόδια Πρωτοδικεία. Ωστόσο τα κατά 
τόπους Επιµελητήρια µπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να 
υποβάλουν αίτηµα για µεταφορά των φυσικών φακέλων από τα Πρωτοδικεία σε 
αυτά. Τα Επιµελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτηµα να προβλέπουν για τον τρόπο 
µεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος. 
 
 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
Χρ. Μπανός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο 1, 
παρ. 3 

Η ...... συγκέντρωση όλων των 
µετοχών της σε ένα µόνο 
πρόσωπο, καθώς και τα 
στοιχεία του µοναδικού 
µετόχου της,  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Άρθρο 3α,  
παρ. 4 

‘Εκδοση Μετατρέψιµου 
Οµολογιακού ∆ανείου, 

Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ΓΣ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Μετατρέψιµο Οµολογιακό 
∆άνειο Έκδοση 

Άρθρο 3α,  
παρ. 4 

Χορήγηση εξουσίας στο ∆.Σ. 
για έκδοση ΜΟ∆, Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ΓΣ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Μετατρέψιµο Οµολογιακό 
∆άνειο Εξουσιοδότηση 
στο ∆Σ για Έκδοση 

Άρθρο 3α,  
παρ. 4 Πιστοποίηση καταβολής ΜΟ∆, 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πιστοποίηση καταβολής 
ΜΟ∆, 

Άρθρο 3α,  
παρ. 4 

Πιστοποίηση µετατροπής 
ΜΟ∆,  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πιστοποίηση µετατροπής 
ΜΟ∆,  

Άρθρο 3α,  
παρ. 4 

Προσαρµογή άρθρου περί 
κεφαλαίου του καταστατικού. 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Προσαρµογή 
Καταστατικού 

Άρθρο 4α, 
παρ. 3  

Η δικαστική απόφαση που 
κηρύσσει την ακυρότητα της 
εταιρείας. ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση Ακυρότητα Εταιρείας 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

1. Πράξεις και στοιχεία 
ηµεδαπών Ανωνύµων 
Εταιρειών. Σε δηµοσιότητα 
υποβάλλονται οι εξής 
πράξεις και στοιχεία:        

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

α. Οι ιδρυτικές πράξεις των 
ανωνύµων εταιρειών και το 
καταστατικό, ….. Συµβολαιογράφος Συµβόλαιο Ίδρυση Εταιρείας 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

α. …...µε την εγκριτική 
απόφαση της ∆ιοίκησης, όπου 
απαιτείται. 

 Απόφαση 
Εποπτεύουσας 
Αρχής 
(Νοµάρχη/Περιφερε
ιάρχη κλπ) 

 +Απόφαση 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη κλπ) 
(∆ιοικητική 
Πράξη)   

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΦ-ΠΛΤ
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

β. Οι αποφάσεις για 
τροποποίηση του 
καταστατικού, ………. Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ΓΣ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Τροποποίηση 
Καταστατικού 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

β. …….. µε την εγκριτική 
απόφαση της ∆ιοίκησης, όπου 
απαιτείται………. 

 Απόφαση 
Εποπτεύουσας 
Αρχής 
(Νοµάρχη/Περιφερε
ιάρχη κλπ) 

  +Απόφαση 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη κλπ) 

(∆ιοικητική 
Πράξη)   

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

β. …….καθώς και ολόκληρο το 
νέο κείµενο του καταστατικού 
µαζί µε τις γενόµενες 
τροποποιήσεις Γενική Συνέλευση 

   + Νέο 
Καταστατικό 
(επικυρωµένο 
ως ακριβές 
αντίγραφο από 
τον εκπρόσωπο 
της εταιρίας)   

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

γ. Ο διορισµός και η για 
οποιοδήποτε λόγο παύση µε 
τα στοιχεία ταυτότητας των 
προσώπων που: - ασκούν τη 
διαχείριση της εταιρείας, -
έχουν την εξουσία να την 
εκπροσωπούν µεµονωµένα ή 
από κοινού, Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ΓΣ 
(Ιδιωτικό 
έγγροφο) Εκλογή ∆.Σ 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

γ. Ο διορισµός και η για 
οποιοδήποτε λόγο παύση µε 
τα στοιχεία ταυτότητας των 
προσώπων που:  
- ασκούν τη διαχείριση της 
εταιρείας, 
 -έχουν την εξουσία να την 
εκπροσωπούν µεµονωµένα ή 
από κοινού, 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(Ιδιωτικό 
έγγροφο) 

Συγκρότηση ∆Σ σε 
σώµα/Εκπροσώπηση 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

γ. Ο διορισµός και η για 
οποιοδήποτε λόγο παύση µε 
τα στοιχεία ταυτότητας των 
προσώπων που:  
- ασκούν τη διαχείριση της 
εταιρείας, 
 -έχουν την εξουσία να την 
εκπροσωπούν µεµονωµένα ή 
από κοινού, 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(Ιδιωτικό 
έγγροφο) 

Μεταβολές ∆.Σ. 
(παραίτηση/αντικατάσταση
/ανασυγκρότηση/εκπροσώ
πηση)  

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΦ-ΠΛΤ
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

γ. Ο διορισµός και η για 
οποιοδήποτε λόγο παύση µε 
τα στοιχεία ταυτότητας των 
προσώπων που:είναι αρµόδια 
να ασκούν τον τακτικό της 
έλεγχο.  Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ΓΣ 
(Ιδιωτικό 
έγγροφο) Ορισµός Ελεγκτών 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

στ. Το πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το 
οποίο πιστοποιείται η 
καταβολή του µετοχικού 
κεφαλαίου, είτε κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, είτε 
µετά από κάθε αύξηση του.  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πιστοποίηση καταβολής 
Αρχικού Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

στ. Το πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το 
οποίο πιστοποιείται η 
καταβολή του µετοχικού 
κεφαλαίου, είτε κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, είτε 
µετά από κάθε αύξηση του.  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πιστοποίηση καταβολής 
Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

στ. Το πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το 
οποίο πιστοποιείται η 
καταβολή του µετοχικού 
κεφαλαίου, είτε κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, είτε 
µετά από κάθε αύξηση του.  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πιστοποίηση µη 
καταβολής Αρχικού 
Μετοχικού Κεφαλαίου 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

στ. Το πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το 
οποίο πιστοποιείται η µη 
καταβολή του µετοχικού 
κεφαλαίου, είτε κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, είτε 
µετά από κάθε αύξηση του.  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆Σ 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πιστοποίηση µη 
καταβολής Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου 

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΦ-ΠΛΤ
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ζ. Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις, αρχικές (20 
ηµέρες πριν την Γενική 
Συνέλευση) και 
τροποποιηµένες από τη Γενική 
Συνέλευση (20 ηµέρες µετά τη 
Γενική Συνέλευση) 
(ισολογισµός, αποτελέσµατα 
χρήσεως, πίνακας διαθέσεως 
αποτελεσµάτων και 
προσάρτηµα) και οι σχετικές 
εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών 
της εταιρείας.  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Οικονοµικές 
καταστάσεις 
{(Ισολογισµός-
Αποτελέσµατα 
Χρήσης-Πίνακας 
∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων- 
) + 
Προσάρτηµα} - 
Έκθεσεις 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου - 
Εκθέσεις 
Ελεγκτών 
(ιδιωτικά 
έγγραφα) 

Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

η. η λογιστική κατάσταση του 
άρθρου 46 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Λογιστική 
Κατάσταση 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Λογιστική Κατάσταση 
άρθρου 46 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 θ. Η λύση της εταιρίας.  Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ΓΣ  
(ιδιωτικό 
έγγραφο) Λύση της Εταιρείας 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ι. Η δικαστική απόφαση 
παντός βαθµού, που κηρύσσει 
άκυρη την εταιρεία  ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση Ακυρότητα  Εταιρείας 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ι….ή σε κατάσταση 
πτώχευσης,  ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση Πτώχευση Εταιρείας 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ι…..καθώς και οι δικαστικές 
αποφάσεις παντός βαθµού 
που αναγνωρίζουν ως άκυρες 
ή ακυρώνουν αποφάσεις 
γενικών συνελεύσεων.  ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση 

Ακυρότητα  Απόφασης 
Γενικής Συνέλευσης 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ι...Σε δηµοσιότητα 
υποβάλλονται και οι δικαστικές 
αποφάσεις που ανατρέπουν 
τις παραπάνω αποφάσεις.  ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση 

Ανατροπή Αποφάσεων για 
ακυρότητα / πτώχευση 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ια. Ο διορισµός και η 
αντικατάσταση των 
εκκαθαριστών µε τα στοιχεία 
της ταυτότητας τους.  Γενική Συνέλευση Πρακτικό Γ.Σ ∆ιορισµός Εκκαθαριστών 

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΦ-ΠΛΤ
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ιβ. Οι ισολογισµοί της 
εκκαθάρισης, καθώς και ο 
τελικός της ισολογισµός Εκκαθαριστής 

Ισολογισµός 
Έναρξης 
Εκκαθάρισης 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Ισολογισµός Έναρξης 
Εκκαθάρισης  

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ιβ. Οι ισολογισµοί της 
εκκαθάρισης, καθώς και ο 
τελικός της ισολογισµός Εκκαθαριστής 

Οικονοµικές 
καταστάσεις 
{(Ισολογισµός-
Αποτελέσµατα 
Χρήσης-Πίνακας 
∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων- 
) + 
Προσάρτηµα} - 
Έκθεσεις 
Εκκαθαριστή - 
Εκθέσεις 
Ελεγκτών 
(ιδιωτικά 
έγγραφα) 

Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις Εκκαθάρισης  

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ιβ. Οι ισολογισµοί της 
εκκαθάρισης, καθώς και ο 
τελικός της ισολογισµός Εκκαθαριστής 

Οικονοµικές 
καταστάσεις 
{(Ισολογισµός 
λήξης 
εκκαθάρισης-
Αποτελέσµατα 
Χρήσης-Πίνακας 
∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων- 
) + 
Προσάρτηµα} - 
Έκθεσεις 
Εκκαθαριστή - 
Εκθέσεις 
Ελεγκτών 
(ιδιωτικά 
έγγραφα) 

Τελικός Ισολογισµός 
(Λήξης) Εκκαθάρισης  

Αρθρο 7α, 
παρ. 1 

ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας 
από το Γ.Ε.ΜΗ. Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ 
περί έγκρισης 
του Ισολογισµού 
Λήξης 
εκκαθάρισης 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

∆ιαγραφή Εταιρείας από 
Γ.Ε.ΜΗ.  

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΦ-ΠΛΤ
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο 9, 
παρ. 6 

Οι εκθέσεις αποτίµησης των 
εισφορών σε είδος. 

Εκτιµητική 
Επιτροπή 

Έκθεση 
Αποτίµησης 
Επιτροπής 
(∆ηµόσιο 
έγγραφο) 

Εκθέσεις Αποτίµησης 
Εισφορών σε Είδος 

Άρθρο 9, 
παρ. 6 

Οι εκθέσεις αποτίµησης των 
εισφορών σε είδος. 

Ορκωτοί Ελεγκτές-
Λογιστές ή Ορκωτοι 
Εκτιµητές 

Έκθεση 
Αποτίµησης 
Ορκωτών 

Εκθέσεις Αποτίµησης 
Εισφορών σε Είδος 

Άρθρο 9α, 
παρ. 4, 5 

Εισφορές σε είδος, χωρίς 
αποτίµηση, δηµοσιεύεται, κατά 
το άρθρο 7β του κ.ν. 
2190/1920, δήλωση του 
διοικητικού συµβουλίου µε 
συγκεκριµένο περιεχοµενο, 
πριν ή µετά την εισφορά, κατά 
περίπτωση 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

∆ήλωση 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 
(Ιδιωτικό 
Έγγραφο) 

Εισφορές σε είδος χωρίς 
αποτίµηση 

Άρθρο 11, 
παρ. 5 

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή 
του κεφαλαίου δηµιουργεί 
υποχρέωση στο διοικητικό 
συµβούλιο να επαναφέρει, µε 
απόφασή του, το κεφάλαιο στο 
πριν από την αύξηση ποσό και 
µε τροποποίηση του 
καταστατικού, εφόσον η 
αύξηση είχε γίνει, µε τον τρόπο 
αυτόν, µέχρι το τέλος της 
χρήσης εντός της οποίας έληξε 
η προθεσµία καταβολής. Η 
απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 7β. 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) + Νέο 
Καταστατικό 
(επικυρωµένο 
ως ακριβές 
αντίγραφο από 
τον εκπρόσωπο 
της εταιρίας) 

Τροποποίηση/Προσαρµογ
ή Καταστατικού (άρθρο 
περί µετοχικού κεφαλαίου) 
από το ∆Σ λόγω µη 
καταβολής αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου 

Άρθρο 13 
παρ. 1 β 

Χορήγηση εξουσίας στο ∆.Σ. 
για αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ 
(Ιδιωτικό 
Εγγραφο) 

Χορήγηση εξουσίας στο 
∆.Σ για Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  

Άρθρο 13 
παρ. 1 γ 

Ανανέωση εξουσίας ∆.Σ. για 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ 
(Ιδιωτικό 
Εγγραφο) 

Ανανέωση εξουσίας στο 
∆.Σ για Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  

Άρθρο 13 
παρ. 2 

 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
από Γεν. Συνέλευση χωρίς 
τροποποίηση του 
καταστατικού Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ 
(Ιδιωτικό 
Εγγραφο) 

 Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου από Γεν. 
Συνέλευση χωρίς 
τροποποίηση του 
καταστατικού 

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΦ-ΠΛΤ
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο 13 
παρ. 10  

Κατάργηση ή περιορισµός 
δικαιώµατος προτίµησης στην 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Γενική Συνέλευση  

Πρακτικό Γ.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Κατάργηση ή περιορισµός 
δικαιώµατος προτίµησης 

Άρθρο 13 
παρ. 13  

α) Πρόγραµµα δικαιωµάτων 
προαίρεσης (stock option) Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πρόγραµµα δικαιωµάτων 
προαίρεσης (stock option) 

Άρθρο 13 
παρ. 13  

Πρόγραµµα δικαιωµάτων 
προαίρεσης (stock option) – 
ρύθµιση λεπτοµερειών από το 
∆.Σ. κατόπιν εξουσιοδότησης 
της Γενικής Συνέλευσης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό∆.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Εξειδίκευση όρων 
προγράµµατος  
δικαιωµάτων προαίρεσης 
(stock option) 

Άρθρο 13 
παρ. 13  

β) Προσαρµογή µετοχικού 
κεφαλαίου µε απόφαση του 
∆.Σ. µετά την άσκηση των 
δικαιωµάτων προαίρεσης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) + Νέο 
Καταστατικό 
(επικυρωµένο 
ως ακριβές 
αντίγραφο από 
τον εκπρόσωπο 
της εταιρίας) 

Προσαρµογή καταστατικού 
(άρθρο περί µετοχικού 
κεφαλαίου) από το ∆.Σ. 
λόγω άσκησης των 
δικαιωµάτων προαίρεσης 

Άρθρο 13 
παρ. 14  

Χορήγηση εξουσίας στο ∆.Σ. 
για θέσπιση προγράµµατος 
δικαιωµάτων προαίρεσης Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Χορήγηση εξουσίας στο 
∆.Σ. για θέσπιση 
προγράµµατος 
δικαιωµάτων προαίρεσης 

Άρθρο 13 
παρ. 14  

Πρόγραµµα δικαιωµάτων 
προαίρεσης (stock option) από 
το ∆.Σ., κατόπιν 
εξουσιοδότησης της Γενικής 
Συνέλευσης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Πρόγραµµα δικαιωµάτων 
προαίρεσης (stock option) 

Άρθρο 13α 
παρ. 2 

Προσαρµογή µετοχικού 
κεφαλαίου µε 
απόφαση(πιστοποίησης) του 
∆.Σ., στην περίπτωση µερικής 
κάλυψης του κεφαλαίου 
(αύξησης) 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) + Νέο 
Καταστατικό 
(επικυρωµένο 
ως ακριβές 
αντίγραφο από 
τον εκπρόσωπο 
της εταιρίας) 

Προσαρµογή καταστατικού 
(άρθρο περί κεφαλαίου) 
από το ∆.Σ., λόγω µερικής 
καταβολής ΑΜΚ 
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο 15α 
παρ. 2 

Απόσβεση µετοχικού 
κεφαλαίου Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Απόσβεση µετοχικού 
κεφαλαίου 

Άρθρο 16α 
παρ. 1β 

Έκθεση ∆.Σ. για την παροχή 
πιστώσεων για απόκτηση 
ιδίων µετοχών 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Έκθεση ∆.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Έκθεση ∆.Σ. για την 
παροχή πιστώσεων για 
απόκτηση ιδίων µετοχών 

Άρθρο 17β  
παρ. 3 και 4 Εξαγορά µετοχών 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό 
∆.Σ.(Ιδιωτικό 
Έγγραφο) Εξαγορά µετοχών 

Άρθρο 17β  
παρ. 3 και 4 

Προσαρµογή άρθρου περί 
κεφαλαίου από το ∆.Σ. λόγω 
εξαγοράς µετοχών 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό 
∆.Σ.(Ιδιωτικό 
Έγγραφο)+ Νέο 
Καταστατικό 
(επικυρωµένο 
ως ακριβές 
αντίγραφο από 
τον εκπρόσωπο 
της εταιρίας) 

Προσαρµογή καταστατικού 
(άρθρο περί κεφαλαίου) 
από το ∆.Σ. λόγω 
εξαγοράς µετοχών 

Άρθρο 18 
παρ. 7 

Αντικατάσταση µέλους ∆.Σ. 
στην περίπτωση παραίτησης 
κλπ. 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρακτικό ∆.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Αντικατάσταση µέλους 
∆.Σ. 

Άρθρο 23α 
παρ. 1γ 

Απόφαση Γ.Σ. για παροχή 
εγγύησης- ασφάλειας  Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Παροχή εγγύησης- 
ασφάλειας άρθρου 23α και 
σχετική έκθεση ∆.Σ. 

Άρθρο 26α 
παρ. 2 

Γενική Συνέλευση η οποία δεν 
έλαβε αποφάσεις ή οι 
αποφάσεις που έλαβε δεν 
υποβάλλονται σε δηµοσιότητα Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ. 
(Ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Γενική Συνέλευση η οποία 
δεν έλαβε αποφάσεις ή οι 
αποφάσεις που έλαβε δεν 
υποβάλλονται σε 
δηµοσιότητα 

Άρθρο 35α 
παρ. 11 

∆ικαστική απόφαση που 
ακυρώνει απόφαση Γ.Σ. ή 
αναστέλλει την ισχύ της ∆ικαστήριο  

∆ικαστική 
Απόφαση 

∆ικαστική απόφαση που 
ακυρώνει απόφαση Γ.Σ. ή 
αναστέλλει την ισχύ της 

Άρθρο 35β 
παρ. 6 

∆ικαστική απόφαση που 
αναγνωρίζει την ακυρότητα 
απόφασης Γ.Σ. ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση 

∆ικαστική απόφαση που 
αναγνωρίζει την 
ακυρότητα απόφασης Γ.Σ. 

Άρθρο 43β 
παρ. 6 

Εγκεκριµένες από τη Γ.Σ. 
οικονοµικές καταστάσεις 

Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Πρακτικό Γ.Σ. + 
Εγκεκριµένες 
Οικονοµικές 

Έγκριση ετησίων 
οικονοµικών 
καταστάσεων, εκθέσεων 
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

καταστάσεις 
{(Ισολογισµός-
Αποτελέσµατα 
Χρήσης-Πίνακας 
∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων- 
) + 
Προσάρτηµα} - 
Έκθεσεις 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου - 
Εκθέσεις 
Ελεγκτών 
(ιδιωτικά 
έγγραφα) 

∆.Σ. και ελεγκτών 

     

Άρθρο 48 
παρ. 4 

1. Αίτηση προς το δικαστήριο 
για λύση της εταιρείας  

ο έχων έννοµο 
συµφέρον 

Αίτηση προς 
∆ικαστήριο 
(∆ικόγραφο) Αίτηση για λύση εταιρείας  

Άρθρο 48 
παρ. 4 

2.…. δικαστική απόφαση για 
λύση της εταιρείας ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση 

∆ικαστική απόφαση λύσης 
εταιρείας 

Άρθρο 48α 
παρ. 8 

1. Αγωγή µετόχου για λύση της 
εταιρείας   

οποιοσδήποτε 
Μέτοχος  

Αγωγή 
(∆ικόγραφο) Αίτηση µετόχων για λύση  

Άρθρο 48α 
παρ. 8 

2…. δικαστική απόφαση για 
λύση της εταιρείας ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
Απόφαση ∆ικαστική Απόφαση λύσης 

Άρθρο 49γ 
παρ. 5 

∆ήλωση πλειοψηφούντος 
µετόχου για εξαγορά µετοχών 

Πλειοψηφών 
µέτοχος 

∆ήλωση 
Πλειοψηφούντος 
Μετόχου 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

∆ήλωση εξαγοράς 
µετοχών από 
πλειοψηφούντα µέτοχο 

Άρθρο 66 
παρ. 2  Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. Γενική Συνέλευση  

Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. 

Άρθρο 66α 
παρ. 2 

Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή 
Ε.Ε. Γενική Συνέλευση  

Απόφαση 
Γενικής 
Συνέλευσης + 
καταστατικό 
νέας εταιρίας 

Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή 
Ε.Ε. 
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο 67 
παρ. 1 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. 

Συνέλευση Εταίρων  
(άρθρο 38 ν. 
3190/1955 

Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο + 
Εγκριτική 
Απόφαση 
∆ιοίκησης 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη) Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. 

Άρθρο 67 
παρ. 2 

Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε 
Α.Ε. Όλοι οι Εταίροι 

Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο + 
Εγκριτική 
Απόφαση 
∆ιοίκησης 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη) 

Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε 
Α.Ε 

Άρθρο 69 
παρ. 3 

∆ηµοσιότητα Σχ. Συµβ. 
Συγχώνευσης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  

Σχέδιο 
Σύµβασης 
Συγχώνευσης 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Σχέδιο Σύµβασης 
Συγχώνευσης 

Άρθρο 69 
παρ. 4 

Επεξηγηµατική Έκθεση 
Συγχώνευσης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  

Επεξηγηµατική 
Έκθεση 
Συγχώνευσης 
(ιδιωτικό 
έγγραφο)   

Άρθρο 74 
παρ. 1   

Αποφάσεις Γενικής 
Συνέλευσης εταιρείας και 
εποπτεύουσας αρχής για 
συγχώνευση Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό 
Γ.Σ.(ιδιωτικό 
έγγραφο) + 
Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο + 
Εγκριτική 
Απόφαση 
∆ιοίκησης 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη) Απόφαση Συγχώνευσης 

Άρθρο 77 
παρ. 4   

∆ικαστική απόφαση κήρυξης 
ακυρότητας της συγχώνευσης ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
απόφαση 

∆ικαστική απόφαση 
κήρυξης ακυρότητας της 
συγχώνευσης 
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο 78 
παρ. 2   Συγχώνευση άρθρου 78 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  ή 
Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό ∆.Σ. 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) ή 
Πρακτικό Γ.Σ. 
(ιδιωτικό 
έγγραφο)  + 
Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο + 
Εγκριτική 
Απόφαση 
∆ιοίκησης 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη) 

Απόφαση Συγχώνευσης 
άρθρου 78 

Άρθρο 82 
παρ. 4   

∆ηµοσιότητα Σχ. Συµβ. 
∆ιάσπασης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  

Σχέδιο 
Σύµβασης 
∆ιάσπασης 
(ιδιωτικό 
έγγραφο) 

Σχέδιο Σύµβασης 
∆ιάσπασης 

Άρθρο 82 
παρ. 5   

Επεξηγηµατική Έκθεση 
∆ιάσπασης 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  

Επεξηγηµατική 
Έκθεση 
∆ιάσπασης 
(ιδιωτικό 
έγγραφο)   

Άρθρο 84 
παρ. 4 

Αποφάσεις οργάνων εταιρείας 
και εποπτεύουσας αρχής για 
διάσπαση Γενική Συνέλευση 

Πρακτικό 
Γ.Σ.(ιδιωτικό 
έγγραφο) + 
Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο + 
Εγκριτική 
Απόφαση 
∆ιοίκησης 
(Νοµάρχη/Περιφ
ερειάρχη) Απόφαση ∆ιάσπασης 

Άρθρο 86 
παρ. 4   

∆ικαστική απόφαση κήρυξης 
ακυρότητας της διάσπασης ∆ικαστήριο 

∆ικαστική 
απόφαση 

∆ικαστική απόφαση 
κήρυξης ακυρότητας της 
διάσπασης 

Άρθρο 87 
παρ. 2   ∆ιάσπαση άρθρου 87 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  

Πρακτικό 
∆.Σ.(ιδιωτικό 
έγγραφο) + 
Συµβολαιογραφι

κό έγγραφο + 
Εγκριτική 
Απόφαση 
∆ιοίκησης 
(Νοµάρχη/Περιφ

Απόφαση ∆ιάσπασης 
άρθρου 87 
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

ερειάρχη) 

Άρθρο 109,  
παρ. 1α 

∆ηµοσιότητα ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

Αρθρο 135 
και Άρθρο 
136 

Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις και οι ετήσιες 
ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, η έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 
Πιστοποιητικό Ελέγχου, 
αρχικές (20 ηµέρες πριν την 
Γενική Συνέλευση) καθώς και 
τα συνοπτικά ετήσια στοιχεία 
και πληροφορίες  (για όσες 
εταιρίες εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα).  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Ετήσιες 
Οικονοµικές 
καταστάσεις 
(στις οποίες 
εµπεριέχονται οι  
Έκθεσεις 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και 
οι  Εκθέσεις 
Ελεγκτών) 

+ 

Συνοπτικά 
Ετήσια 
Οικονοµικά 
Στοιχεία 

(ιδιωτικά 
έγγραφα) 

Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις κατά ∆ΠΧΠ 

Αρθρο 135 
και Άρθρο 
136 

Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις και οι ετήσιες 
ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, η έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 
Πιστοποιητικό Ελέγχου, 
τροποποιηµένες από τη Γενική 
Συνέλευση (20 ηµέρες µετά τη 
Γενική Συνέλευση) καθώς και 
τα συνοπτικά ετήσια στοιχεία 
και πληροφορίες  (για όσες 
εταιρίες εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα). και  

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Ετήσιες 
Οικονοµικές 
καταστάσεις 
(στις οποίες 
εµπεριέχονται οι  
Έκθεσεις 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και 
οι  Εκθέσεις 
Ελεγκτών) 

+ 

Συνοπτικά 
Ετήσια 
Οικονοµικά 

Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις κατά ∆ΠΧΠ 
τροποποιηµένες 
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Πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 

∆ιάταξη κ.ν. 
2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΗ Ή ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

Στοιχεία 

(ιδιωτικά 
έγγραφα) 
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