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Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ Πρακτικού Γενικής 
Συνέλευσης Εταίρων για λύση IKE, που δεν φέρει την υπογραφή των εταίρων, αλλά 
επικύρωση ως ακριβές αντίγραφο από το διαχειριστή. 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 3939/19-05-2015 (με αρ. πρωτ Ε.Σ. 256/22-05- 2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος 
καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για λύση IKE, που 
δεν φέρει την υπογραφή των εταίρων, αλλά επικύρωση ως ακριβές αντίγραφο από το 
διαχειριστή», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει 
ως εξής : 
 
1. Στο άρθρο 66, του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι : 
«1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα 
ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, 
το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης 
ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους 
και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». 
Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις 
της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα 
τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις 
καταχωριστέες στο Γ. Ε. ΜΗ. 
2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή 
έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο». 
 
2. Στο άρθρο 67, του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι : 
«Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του 
καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η 
ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 
σύννομη απόφαση των εταίρων .........» 
 
3. Στο άρθρο 68, του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι : 
"1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. 
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) για τις τροποποιήσεις του 
καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν 
ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις 



αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή, (β) για το διορισμό και 
την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60, (γ) για την έγκριση των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την 
απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) για τη λύση 
της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για τη μετατροπή και τη 
συγχώνευση της εταιρείας». 
 
4. Στις παραγράφους 1, 4, 5 και 7 του άρθρου 72, του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι : 
«1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το 
δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν  
4. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών 
μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες 
εταίρους. 
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η 
συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού 
αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το 
άρθρο 66.» 
 
Συνεπώς από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, αφού ο διαχειριστής 
τηρεί το «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης, 
όπου καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων», αυτός εκδίδει και αντίγραφα των 
πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που καταχωρίζονται στο βιβλίο αυτό και δεδομένου 
ότι, αυτός ευθύνεται για παραβάσεις των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, μπορεί να 
καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ το υποβληθέν Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Εταίρων (από το 
οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκε με σύννομη πλειοψηφία η λύση της IKE) και το οποίο, 
δεν φέρει μεν την υπογραφή των εταίρων, πλην όμως είναι επικυρωμένο με υπογραφή του 
διαχειριστή, ως ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που ως διαχειριστής τηρεί. 
 
Ως εκ του περισσού σημειώνουμε ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 74 του Ν.4072/2012 : 
«Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με 
το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους 
του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να 
ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή 
αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών .........»  
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 


