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Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικού τροποποίησης 
ΕΠΕ (που δεν είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή του είχε 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ). 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 2536/27-05-2015 (με αρ. πρωτ Ε.Σ. 268/27-05-2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος 
καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της αριθ. 22/7-3-2007 συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση 
καταστατικού της ΕΠΕ, με επωνυμία : "... (που δεν είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο 
Αθήνας και η περίληψή του είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ)", σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη 
άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής : 
 
1. Στην παρ.4, του άρθρου 38, του ν. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12, του 
Π.Δ. 419/1986 (Α' 197), ορίζεται ότι :  
 
«4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της 
σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την 
τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα». 
 
2. Στην παρ. 1, του άρθρου 9, του ν. 3190/1955 ορίζεται ότι : «1. Μόνον από της 
συντελέσεως των εν τω προηγουμένω αρθρ. 8 διατυπώσεων η εταιρεία κτάται νομικήν 
προσωπικότητα» και οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο άρθρο 8, του ν. 3190/1955 είναι α) η 
καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του 
Πρωτοδικείου και β) Η δημοσίευση στο ΦΕΚ ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο 
Μητρώο ΕΠΕ. 
 
3. Επίσης στην παρ.3, του άρθρου 8α του ν. 3190/1955 ορίζεται ότι : «3. Τα κείμενα που 
υποβάλλονται για δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν 
θεωρηθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου 
που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, η Εταιρεία δεν μπορεί να 
αντιτάξει στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν 
να το επικαλεστούν, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζαν το κείμενο που έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο». 



 
Συνεπώς εφόσον, η αριθ. 22/7-3-2007 συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης καταστατικού 
της ΕΠΕ, με επωνυμία : "...", η οποία δεν είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και 
της οποίας περίληψη, είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ πρέπει για να παράγει έννομα 
αποτελέσματα να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ και να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση της 
Υπηρεσίας σας στην οποία να αναφέρεται ότι: 
 
"Την .../.../2015 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ ...........  η αριθ. 22/7-3-2007 
συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης καταστατικού της ΕΠΕ, με επωνυμία : "..." και με 
αρ. ΓΕΜΗ 83283602000 από το οποίο προκύπτουν τα εξής :  
α)..................,  β) ........................., γ)........................., κ.ο.κ.»  
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 


