
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ 

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), οι 
εκκαθαριστές μεριμνούν για τη δημοσίευση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στο 
ΓΕΜΗ οπότε και η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση. Πιο 
συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:  

Α/Α ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

ΒΗΜΑΤΑ 

1 ΑΕ Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, τις 
οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β, παρ. 5 του κ.ν. 
2190/1920 και οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος 
εκκαθάρισης και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές και τους ελεγκτές από κάθε 
ευθύνη, καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση. Στη 
συνέχεια οι εκκαθαριστές αποδίδουν α) τις εισφορές των μετόχων, β) τα υπέρ το 
άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και γ) διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της 
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της 
συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο.(άρθρο 49 του κ.ν. 
2190/1920.)  

2 ΕΠΕ Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 
υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που περιγράφονται στο άρθρο 8, 
παρ. 1 και 3 του ν. 3190/1955. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν 
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα 
συμμετοχής τους. Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 50 
του ν. 3190/1955. Δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
(ισολογισμοί) των ΕΠΕ εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, είναι σαφές 
ότι και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης χρήζουν 
ανάλογης διαδικασίας. Ως εκ τούτου, στο ΓΕΜΗ προσκομίζονται από τους 
εκκαθαριστές και καταχωρίζονται τόσο οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος 
εκκαθάρισης όσο και οι σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων για την 
έγκρισή τους και την απαλλαγή των εκκαθαριστών και ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
Μετά την καταχώριση των ανωτέρω, η οποία μπορεί να είναι και ταυτόχρονη (και 
κατά κανόνα είναι), επέρχεται η διαγραφή της ΕΠΕ, οπότε εκδίδεται και η σχετική 
ανακοίνωση.  

3 ΙΚΕ Ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, 
τις οποίες εγκρίνουν οι εταίροι με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο 
εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους και στη 
συνέχεια μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο 
ΓΕΜΗ και τη διαγραφή της εταιρείας από αυτό.(άρθρα 104 & 105 του ν. 
4072/2012.) Δεδομένου δε ότι, όπως και για τις ΕΠΕ, οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από τους εταίρους και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ 
(βλ. άρθρα 98 και 100 του ν. 4072/2012), είναι σαφές ότι και οι οικονομικές 
καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης χρήζουν ανάλογης διαδικασίας. Συνεπώς η 
έννοια της «μέριμνας» του εκκαθαριστή της παρ. 6 του άρθρου 105 του ν. 
4072/2012 συνίσταται στην προσκόμιση στην ΥΓΕΜΗ για καταχώριση α) της 
απόφασης των εταίρων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
πέρατος εκκαθάρισης και την απαλλαγή των εκκαθαριστών και ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη και β) των καταστάσεων αυτών, είτε σε ενιαίο κείμενο είτε σε δύο 
κείμενα, η ημερομηνία του δευτέρου εκ των οποίων (ήτοι των οικονομικών 
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καταστάσεων) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας του πρώτου (ήτοι της απόφασης έγκρισής τους). Η ΥΓΕΜΗ 
καταχωρίζει τα ανωτέρω προσκομισθέντα, διαγράφει την ΙΚΕ και εκδίδει σχετική 
ανακοίνωση 

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΙΚΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να 
προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των 
Εταίρων και οι εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος 
εκκαθάρισης. Η εν λόγω απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται 
στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.  

1.4. Τονίζουμε ότι και στις τρεις ως άνω περιπτώσεις, ο ισολογισμός πέρατος 
εκκαθάρισης πρέπει να έχει τη μορφή της γνωμ. 312/29-9-2001 του Εθνικού 
Συμβουλίου Λογιστικής1.  

ΣΥΝΟΨΗ 
 
 
 
ΑΕ 

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΑΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να 
προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της ΓΣ και οι 
εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης. Η εν λόγω 
απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία 
διαγράφεται (δηλ. αλλάζει η Κατάσταση Επιχείρησης από «λύση - εκκαθάριση» σε 
«διαγραφή») και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.  

ΕΠΕ 

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΕΠΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να 
προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των 
Εταίρων και οι εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος 
εκκαθάρισης. Η εν λόγω απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται 
στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.  

ΙΚΕ 

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΙΚΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να 
προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των 
Εταίρων και οι εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος 
εκκαθάρισης. Η εν λόγω απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται 
στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση 

 


