
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής τροποιητικών πράξεων στο 
ΓΕΜΗ για ΟΕ - ΕΕ; 
Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΟΕ & 
ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site, 
https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf : 

α) Η τροποποίηση του καταστατικού, με ενσωματωμένη 
κωδικοποίησή του (που θα περιέχει όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν), 
νομίμως υπογεγραμμένη από τους εταίρους και θεωρημένη από τη 
Δ.Ο.Υ. και από τα ταμεία νομικών και προνοίας και 
β) ένα όμοιο έγγραφο με το παραπάνω (σε μορφή pdf) ανυπόγραφο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τροποποιήσεις που δεν θα συνοδεύονται από 
κωδικοποίηση, δεν θα παραλαμβάνονται για καταχώρηση, αλλά θα 
επιστρέφονται στην εταιρεία για τη σωστή υποβολή της. 

 

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των 
συμφωνητικών λύσεων για ΟΕ - ΕΕ; 
Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ των συμφωνητικών λύσης για ΟΕ & ΕΕ: 
α) Υποβάλλετε το συμφωνητικό των εταίρων, για τη λύση και σε θέση 
εκκαθάρισης της εταιρείας και για το ορισμό εκκαθαριστών (νομίμως 
υπογεγραμμένο από τους εταίρους) και θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ και από 
τα ταμεία νομικών και προνοίας. 
β) Όταν περατωθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, υποβάλλετε τον 
ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές για την 
διαγραφή της επιχείρησης από το ΓΕΜΗ. (παράγρ 4, άρθρου 268 Ν. 
4072/2012) 

Σημείωση : H διαδικασία αυτή διεκπεραιώνεται, με την υποβολή των 
δικ/κών (σε έντυπη & ψηφιακή μορφή) στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ του 
ΕΒΕΑ, προσωρινά και μέχρι την προσθήκη της σχετικής αίτησης στο site 
του https://services.businessportal.gr).  

Σημαντική επισήμανση : Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 268 
Ν. 4072/2012 «αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν 
συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί 
εκκαθάριση». 
Εάν δηλαδή οι εταίροι έχουν συμφωνήσει και βεβαιώσουν ρητά στο 
συμφωνητικό λύσης ότι έχει περατωθεί και το στάδιο εκκαθάρισης «και 
ότι έχουν τακτοποιηθεί – διακανονισθεί τα προς τρίτους δικαιώματα και 
υποχρεώσεις και έχουν διανεμηθεί μεταξύ τους τα περιουσιακά στοιχεία 
της εταιρείας» τότε δεν ακολουθεί το στάδιο εκκαθάρισης και η 
επιχείρηση διαγράφεται από το ΓΕΜΗ με το συμφωνητικό λύσης και 
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περάτωσης της εκκαθάρισης. (Σχετικά έγγραφα ΓΓΕ & ΠΚ / Δνση 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. Κ2-1493/11-04-2014 - Αρ. Πρωτ. 
68293/24-06-2015). 

 

Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης διόρθωσης του συμφωνητικού 
λύσεως της εταιρείας μετά την καταχώρηση του στο ΓΕΜΗ; 
Εάν δηλώνεται στο συμφωνητικό λύσεως και το πέρας της εκκαθάρισης, 
τότε δεν είναι δυνατή καμία νέα καταχώριση, δεδομένου ότι η εταιρεία 
έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, μπορεί να 
επιδιωχθεί η νέα καταχώριση δικαστικά (άρθρο 11 Ν. 3419/2005) 
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας.  
 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ακολουθεί εκκαθάριση και έχει 
ήδη καταχωρηθεί ο ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης, οπότε και πάλι 
το Νομικό Πρόσωπο έχει διαγραφεί.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μοναδική περίπτωση, κατά την οποία μπορεί να 
αναβιώσει η εταιρεία στο στάδιο της εκκαθάρισης, είναι όταν 
αποδεδειγμένα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να 
εκκαθαριστούν και να διανεμηθούν (σχετικό έγγραφο του Εποπτικό 
Συμβουλίου 485/25-11-2015). 
 
 
Τι γίνεται αν μια προσωπική εταιρεία καταστεί Μονοπρόσωπη; 
Είναι δυνατή η αναβίωσή της μετά την πάροδο του διμήνου που 
ορίζει το άρθρο 267, του Ν. 4072/2012; 
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, σε μία προσωπική εταιρεία, 
μείνει μόνο ένας εταίρος η εταιρεία λύεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες 
δεν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ συμφωνητικό (τροποποίησης καταστατικού) 
με το οποίο να έχει γίνει είσοδος δεύτερου εταίρου.  
Το δίμηνο που τάσσει ο Νόμος είναι αποκλειστική προθεσμία για να 
σωθεί η εταιρεία.  
 
Μετά την παρέλευση του διμήνου, η εταιρεία λύεται και ακολουθεί η 
εκκαθάριση χωρίς δυνατότητα να εισέλθει σε αυτό το στάδιο δεύτερος 
εταίρος. 
Όπως ισχύει και για όλες τις νομικές μορφές, η αναβίωση είναι δυνατή 
εφόσον δεν έχει αρχίσει η διανομή εταιρικής περιουσίας. 
Εντός του διμήνου επίσης είναι δυνατή και η μετατροπή σε 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, αρκεί να ολοκληρωθούν 
εμπρόθεσμα όλες οι διαδικασίες. 


