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Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, στην οποία 
συμβάλλονται οι κληρονόμοι θανόντος το 2002 εταίρου, χωρίς να έχει γίνει 
τροποποίηση του καταστατικού της (για είσοδο των κληρονόμων στη μερίδα του 
θανόντος)  
 
Αθήνα, 08 Μαΐου 2015  
Αρ. πρωτ.: 227 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, στην 
οποία συμβάλλονται οι κληρονόμοι θανόντος το 2002 εταίρου, χωρίς να έχει γίνει 
τροποποίηση του καταστατικού της (για είσοδο των κληρονόμων στη μερίδα του 
θανόντος). 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail 16-03-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 170/9-4-2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση 
αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ ..., στην οποία συμβάλλονται οι κληρονόμοι 
θανόντος το 2002 εταίρου, χωρίς να έχει γίνει τροποποίηση του καταστατικού της 
(για είσοδο των κληρονόμων στη μερίδα του θανόντος)», σας γνωρίζουμε ότι, η 
ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Όπως προκύπτει από την συμβολαιογραφική πράξη λύσης της εταιρείας (που σας 
υποβλήθηκε την 25-7-2014), σ' αυτή συμβάλλονται, οι κληρονόμοι του θανόντος το 
2002 εταίρου, με βάση τα σχετικά δικ/κα κληρονομικής διαδοχής. (αποφ. 17/2004 
του Μονομ. Πρωτοδικείου Ρόδου και 29/2004 πιστοποιητικό- κληρονομητήριο του 
Γραμματέα Πρωτοδικών Ρόδου) και περιγράφονται οι σχετικές μεταβολές (θανάτου 
και εισόδου των καθολικών διαδόχων/ κληρονόμων του θανόντος) και αποφασίζεται 
η λύση της εταιρείας και κατατίθεται ο ισολογισμός έναρξης - λήξης εκκαθάρισης της 
εταιρείας 
 
2. Συνεπώς θάπρεπε ταυτόχρονα να καταχωρήσετε και να ανακοινώσετε και τις 
σχετικές μεταβολές (θανάτου του εταίρου και εισόδου των κληρονόμων του στη 
εταιρική του μερίδα) και τη λύση και τον κατατεθέντα ισολογισμό έναρξης - λήξης 
εκκαθάρισης της εταιρείας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και για την επίλυση του σχετικού προβλήματος, θα πρέπει να 
προβείτε σε ορθή επανάληψη της σχετικής ανακοίνωσης και να αναφέρετε 
αναλυτικά όλα όσα προκύπτουν από την συμβολαιογραφική πράξη λύσης της 
εταιρείας όπως: 
 
- Ο θάνατος το 2002 του εταίρου ...,        
 
- Η είσοδος των κληρονόμων με βάση την αποφ. 17/2004 του Μονομ. Πρωτοδικείου 
Ρόδου 
 



- Η απόφαση για λύση της εταιρείας και  
 
- Ο ισολογισμός έναρξης - λήξης εκκαθάρισης της εταιρείας 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 


