
 

Σεφχοσ 18ο, Ζτοσ 1ο 
 

Μινυμα προζδρου 
 

Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 

 

Θ υγειονομικι κρίςθ που βιϊνουμε τουσ τελευταίουσ μινεσ ζχει μεταβάλει 

δραςτικά τθν κακθμερινότθτα μασ, ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. το πλαίςιο 

αυτό θ Ελλάδα, όπωσ και όλεσ ςχεδόν οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, επιχειρεί να 

διαχειριςτεί το δεφτερο κφμα τθσ πανδθμίασ, το οποίο φαίνεται μάλιςτα να είναι 

ιςχυρότερο ςε ςχζςθ με το πρϊτο. Μζχρι ςτιγμισ θ χϊρα μασ επιδεικνφει 

ικανοποιθτικζσ αντοχζσ ςτθ διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ – διατθρϊντασ καλφτερθ 

επιδθμιολογικι κατάςταςθ – ςε ςφγκριςθ πάντα με άλλεσ χϊρεσ που ζχουν 

αντίςτοιχο πλθκυςμό. Παρόλα αυτά θ κατάςταςθ αποδεικνφεται δφςκολθ και ο 

κορωνοϊόσ, υπζρ του δζοντοσ, ανκεκτικόσ. 

 

Πζρα από το νοςθλευτικό ςτελεχικό δυναμικό, που εξαντλεί ςυχνά τισ δυνάμεισ του, 

ςε άνιςεσ, πολλζσ φορζσ, μάχεσ με τον κορωνοϊό, οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, 

αποδεικνφουν για μία ακόμθ φορά πωσ αποτελοφν ζναν από τουσ ςτυλοβάτεσ τθσ 

χϊρασ. Θ Κινθτι Τγειονομικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν του ΓΕ 

αναπτφχκθκε ςτον προαφλιο χϊρο του 424 τρατιωτικοφ Νοςοκομείου ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, κακϊσ το ΓΕΕΘΑ ςε ςυνεργαςία με το ΤΠΕΘΑ, αξιοποιϊντασ το 

προςωπικό, τα μζςα και τισ υποδομζσ των Ενόπλων Δυνάμεων, ςυνδράμουν ςτισ 

προςπάκειεσ των κρατικϊν φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ. 

Παράλλθλα ςτο νοςοκομείο του Βόλου θ Σαξιαρχία Πεηοναυτϊν ζςτθςε 

ςτρατιωτικζσ ςκθνζσ ϊςτε να ςυνδράμει ςτο ζργο του. 

 

Οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, ςε όλεσ τισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ τθσ χϊρασ, αγόγγυςτα, δίνουν το 

παρόν και ςχεδιάηουν πάντοτε για τθν επόμενθ θμζρα. Οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ μασ, 

που με υψθλό αίςκθμα κακικοντοσ, με αιςιοδοξία και με ελλθνικό φιλότιμο 

προςφζρουν κακθμερινά ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ τουσ ζργου. Σα ςτρατευμζνα 

παιδία μασ που χωρίσ ανταλλάγματα, ανιδιοτελϊσ και ςιωπθλϊσ ςυμπαραςτζκονται 

ςτο ςυνάνκρωπο. Προςτρζχουν ςε αυτοφσ που ζχουν ανάγκθ, ςε αυτοφσ που 

κινδυνεφουν, ςε όλουσ που γνωρίηουν το ςκλθρό πρόςωπο τθσ φφςθσ 



 

2 

                            Λζκκα 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

παρακινοφμενοι από τθν εςωτερικι ανάγκθ, που χαρακτθρίηει τον Ζλλθνα, να 

ςυνδράμει όταν το απαιτεί θ ςτιγμι. 

 

το πλαίςιο αυτό αναπτφχκθκε ςτο 424 θ κινθτι υγειονομικι μονάδα ειδικϊν 

αποςτολϊν, προκειμζνου, αν ζρκουν τα χειρότερα, που όλοι απευχόμαςτε, να 

είμαςτε προετοιμαςμζνοι. 

 

Απευκυνόμενοι ςε όλα τα ςτελζχθ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων τουσ 

ςυγχαίρουμε για τθν ςκλθρι τουσ προςπάκεια, τισ κυςίεσ τουσ, τθν αφοςίωςι ςτθν 

αποςτολι τουσ και τθν υπθρεςία ςτθν Πατρίδα μασ. Σουσ ευχαριςτοφμε που 

αποτελοφν πθγι υπερθφάνειασ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ! 

 

Πζτροσ Καλπακίδθσ 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ   
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ΣΚΩΘ προσ Ζζρβα : Εξαςφαλίςτε κζςεισ ςτάκμευςθσ για τουσ 
Θεςςαλονικείσ 

 

 
 
Σθν επιτακτικι ανάγκθ να αξιοποιθκοφν ελεφκεροι χϊροι για τθ ςτάκμευςθ 
αυτοκινιτων, όςων κινοφνται ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, ενόψει μάλιςτα και του 
ανοίγματοσ του λιανεμπορίου, αλλά και τθσ αυξθμζνθσ κινθτικότθτασ, θ οποία 
αναμζνεται να καταγράφει τθν περίοδο των Χριςτουγζννων - που φζτοσ κα 
κινθκοφν ςε ρυκμοφσ κορωνοϊοφ - υπογραμμίηει με επιςτολι του, προσ τον 
διμαρχο Θεςςαλονίκθσ, Κωνςταντίνο Ηζρβα, ο φλλογοσ Κοςμθματοπωλϊν 
Ωρολογοπωλϊν τθσ πόλθσ. 
 
«Σο νζο lockdown, που επιβλικθκε ςε μια προςπάκεια αναχαίτιςθσ του κορωνοϊοφ 
ζχει φζρει ςε απόγνωςθ χιλιάδεσ επιχειριςεισ και εργαηόμενουσ. Είναι παρ’ όλα 
αυτά απαραίτθτο τα μζτρα προςταςίασ από τθν πανδθμία να τθρθκοφν ςωςτά 
προκειμζνου να φζρουν αποτελζςματα, ϊςτε θ οικονομία να ανοίξει εκ νζου και οι 
επιχειριςεισ να μπορζςουν να λειτουργιςουν. τόχοσ είναι να μθ χακεί ο τηίροσ 
των εορτϊν, Χριςτουγζννων και Πρωτοχρονιάσ, ο οποίοσ αναμζνεται να αποτελζςει 
ζνεςθ οξυγόνου για τα ταμεία των επιχειριςεων» αναφζρεται ςτθν επιςτολι, ςτθν 
οποία επιςθμαίνεται πωσ κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα από το διμο ϊςτε να 
«αξιοποιθκοφν ελεφκεροι χϊροι για τθ ςτάκμευςθ αυτοκινιτων των 
Θεςςαλονικζων που κα κελιςουν να κινθκοφν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κατά τθν 
περίοδο των Χριςτουγζννων». 
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«Δεν κα πρζπει να λθςμονοφμε πωσ τα λεωφορεία, που αποτελοφν το μοναδικό 
μζςο μαηικισ μεταφοράσ ςτθ Θεςςαλονίκθ, μποροφν να εξυπθρετιςουν μικρότερο 
αρικμό επιβατϊν κακϊσ λόγω τθσ πανδθμίασ ζχει μειωκεί θ δυνατότθτα 
πλθρότθτασ τουσ ςτο 50%.Παράλλθλα θ επιτροπι των λοιμωξιολόγων προτρζπει 
για τθ χριςθ των ΙΧ αυτοκινιτων, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ. Θ 
περίοδοσ που διανφουμε είναι κριςιμότατθ για το λόγο αυτό και απαιτοφνται 
ουςιαςτικζσ και άμεςεσ λφςεισ» ςθμειϊνεται ςτθν επιςτολι. 
 
το πλαίςιο αυτό και ενόψει τθσ επαναλειτουργίασ τθσ αγοράσ, με δεδομζνο πωσ ο 
ΚΩΘ εκτιμά ότι κα υπάρξει ζντονθ κινθτικότθτα ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ και 
κατ´ επζκταςθ ζλλειψθ κζςεων ςτάκμευςθσ, προτείνει τθ: 
-  Διάκεςθ ελεφκερων κζςεων ςτάκμευςθσ οχθμάτων πλθςίον τθσ αγοράσ. 
- Ελαςτικοποίθςθ των ελζγχων ςτισ κζςεισ ςτάκμευςθσ, που πρακτικά δεν 

προκαλοφν πρόβλθμα, για το επόμενο διάςτθμα πλθν των ειδικϊν περιπτϊςεων 
(ράμπεσ και κζςεισ ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ). 

- Προςωρινι αναςτολι των μζτρων για τθν ελεγχόμενθ ςτάκμευςθ. 
 
θμειϊνεται πωσ ο ΚΩΘ ενθμζρωςε για το κζμα, ηθτϊντασ, παράλλθλα τθ ςυμβολι 
τουσ τα τρία επιμελθτιρια τθσ πόλθσ (Εμπορικό και Βιομθχανικό, Βιοτεχνικό, 
Επαγγελματικό) κακϊσ και τον Εμπορικό φλλογο Θεςςαλονίκθσ. 
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Τι είναι το «click away»: Πϊσ κα ψωνίηουμε από τα 
καταςτιματα, μετά τθν άρςθ του lockdown 

 

 
  
Θ μζκοδοσ του «click away» κα αποτελζςει το μεταβατικό ςτάδιο, κατά τθν άρςθ 
του lockdown για τα καταςτιματα, προ τθσ περιόδου των Χριςτουγζννων.  
 
Παρά τθν παράταςθ του lockdown, μζχρι τισ 7 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Ανάπτυξθσ 
και θ ΓΓ Εμπορίου προετοιμάηονται ιδθ για τθν επαναλειτουργία του λιανεμπορίου 
ενόψει των εορτϊν. το ηιτθμα αναφζρκθκε ο γενικόσ γραμματζασ Εμπορίου και 
Προςταςίασ Καταναλωτι, Παναγιϊτθσ ταμπουλίδθσ.  
 
Ο κ. ταμπουλίδθσ εξιγθςε ότι θ μζκοδοσ του «click away» είναι μια πρακτικι που 
εφαρμόηεται διεκνϊσ, κυρίωσ ςτθ βόρεια και τθν κεντρικι Ευρϊπθ, προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτεί το κζμα τθσ εξυπθρζτθςθσ των καταναλωτϊν. Σο «click away» 
προβλζπει τα εξισ: 
-  Γίνεται θλεκτρονικι παραγγελία του προϊόντοσ  
-  Ο καταναλωτισ προπλθρϊνει το προϊόν  
- Σζλοσ, με το αποδεικτικό παραγγελίασ – πλθρωμισ παραλαμβάνει το προϊόν από  
ειδικά διαμορφωμζνο, εξωτερικό χϊρο του καταςτιματοσ. 
 
Ο ΓΓ Εμπορίου επιςιμανε ότι με τον τρόπο αυτό αποφορτίηονται οι μεταφορζσ, ενϊ 
αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ, κακϊσ «δεν κα γίνεται ζρευνα αγοράσ εντόσ του 
καταςτιματοσ, αλλά από το θλεκτρονικό κατάςτθμα». 
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e-ΕΦΚΑ: Αναρτικθκαν τα ειδοποιθτιρια αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν Οκτωβρίου -Η προκεςμία πλθρωμισ 

 

 
 

Αναρτικθκαν ςτο διαδικτυακό τόπο του Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιθτιρια των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του 
μθνόσ Οκτωβρίου 2020. 
 
Πρόκειται για τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κφριασ, επικουρικισ αςφάλιςθσ και 
εφάπαξ παροχϊν για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ και 
αγρότεσ, με καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ τθν Πζμπτθ 3 Δεκεμβρίου 2020.τα 
ειδοποιθτιρια Οκτωβρίου περιλαμβάνονται προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 
ειςφορϊν περιόδου Ιανουαρίου 2020 ζωσ επτεμβρίου 2020. 
 
Επιπλζον, παρατείνεται θ θμερομθνία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ εκκακάριςθσ 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ζτουσ 2019 και των νζων δόςεων εκκακάριςθσ ετϊν 2017 
και 2018 ζωσ τισ 31.3.2021, ςφμφωνα με ςχετικι τροπολογία του υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, θ οποία ζχει κατατεκεί προσ ψιφιςθ ςτθ 
Βουλι. 
 
Αντίςτοιχα μεταφζρεται και θ καταλθκτικι θμερομθνία των επόμενων τεςςάρων 
δόςεων ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα κάκε επόμενου μινα. 
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ΕΕ : 823 εκατ. ευρϊ ςε 8 χϊρεσ για τθν αντιμετϊπιςθ 
κορωνοϊοφ  και φυςικϊν καταςτροφϊν – Πόςα κα λάβει θ 

Ελλάδα 
 

 
 
Βοικεια 823 εκατ. ευρϊ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ και των 
φυςικϊν καταςτροφϊν ςε οκτϊ χϊρεσ τθσ ΕΕ μεταξφ των οποίων και ςτθν Ελλάδα, 
ενζκρινε ςιμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. 
 
Θ ςυνολικι βοικεια προσ τθν Ελλάδα αναμζνεται να ανζλκει ςε 18.142.000 ευρϊ εκ 
των οποίων λίγο περιςςότερα από 4,5 εκ. αντιςτοιχοφν ςτθν προκαταβολι φψουσ 
25%. 
 
Θ ενίςχυςθ φψουσ 823 εκ. ευρϊ από το Σαμείο Αλλθλεγγφθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (ΣΑΕΕ) κα κατανεμθκεί ωσ εξισ: 
Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενίςχυςθσ, πάνω από 692 εκατ. ευρϊ, κα βοθκιςει τθν 
Κροατία για τθν ανοικοδόμθςθ μετά τον ςειςμό του Μαρτίου και για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ COVID-19. 
 
Περιςςότερα από 132,7 εκατ. ευρϊ κα διατεκοφν ςυνολικά ωσ προκαταβολζσ ςτθν 
Ελλάδα, τθ Γερμανία, τθν Ιρλανδία, τθν Ιςπανία, τθν Κροατία, τθν Ουγγαρία και τθν 
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Πορτογαλία για τθν ςοβαρι κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ 
υγείασ που προκλικθκε από τθν πανδθμία COVID-19 ςτισ αρχζσ του 2020. 
 
Θ Κροατία κα λάβει τθ μερίδα του λζοντοσ για να μπορζςει να αντιμετωπίςει τισ 
καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του ςειςμοφ του Μαρτίου 2020 ςτο Ηάγκρεμπ και ςτισ 
γφρω περιοχζσ. Μια πρϊτθ δόςθ φψουσ 88,9 εκατ. ευρϊ είχε ιδθ εκταμιευκεί ςτα 
τζλθ Αυγοφςτου. 
 
Πάνω από 7 εκ. ευρϊ κα διατεκοφν ςτθν Πολωνία για να ενιςχυκοφν οι 
προςπάκειεσ ανοικοδόμθςισ μετά τισ πλθμμφρεσ ςτθν επαρχία Podkarpackie 
Voivodeship τον Ιοφνιο του τρζχοντοσ ζτουσ. 
 

Το Ταμείο Αλλθλεγγφθσ ςτθν μάχθ κατά τθσ πανδθμίασ 
 
Σο 2020, ςτο πλαίςιο τθσ Πρωτοβουλίασ Επενδφςεων για τθν Αντιμετϊπιςθ του 
κορονοϊοφ, τροποποιικθκαν οι κανόνεσ του Σαμείου Αλλθλεγγφθσ τθσ ΕΕ, ϊςτε να 
μπορζςει θ ΕΕ να βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν καταςτάςεων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ, επεκτείνοντασ όπωσ αρμόηει ςτθν 
περίςταςθ το πεδίο εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ αλλθλεγγφθσ τθσ ΕΕ. 
 
υνολικά, 19 χϊρεσ τθσ ΕΕ (Ελλάδα, Αυςτρία, Βζλγιο, Κροατία, Σςεχία, Εςκονία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λικουανία, Λουξεμβοφργο, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, λοβενία και Ιςπανία) κακϊσ και τρεισ υπό ζνταξθ 
χϊρεσ (Αλβανία, Μαυροβοφνιο και ερβία) ηιτθςαν βοικεια για να αντιμετωπίςουν 
τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ του κορονοϊοφ. Επτά εκ των προαναφερκζντων χωρϊν 
ζχουν ηθτιςει ιδθ προκαταβολι, το οποίο ιταν το αντικείμενο αυτισ τθσ 
ψθφοφορίασ. 
 
Θ βοικεια που ςυςτινεται ςτθ ςχετικι ζκκεςθ εγκρίκθκε με 682 ψιφουσ υπζρ, 
οχτϊ ψιφουσ κατά δφο αποχζσ. 
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Με ευκφνθ των εταιρειϊν θ δθμοςίευςθ ςτοιχείων ςτο ΓΕΜΗ 
 

 
  
  
Δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ Β' 5160) θ απόφαςθ για τθν 
αυτοματοποιθμζνθ θ διαδικαςία καταχϊριςθσ πράξεων ςτο Γενικό Εμπορικό 
Μθτρϊο (ΓΕΜΘ). 
 
Θ απόφαςθ που υπογράφει ο υπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Άδωνισ 
Γεωργιάδθσ ορίηει ότι οι επιχειριςεισ, θλεκτρονικά και αποκλειςτικά με δικι τουσ 
ευκφνθ, κα αναρτοφν  ςτο ΓΕΜΘ, ςτοιχεία και πράξεισ για τισ οποίεσ είναι 
υποχρεωτικι θ δθμοςίευςι τουσ, όπωσ για παράδειγμα οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ, οι ιδρυτικζσ πράξεισ, θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κ.ο.κ. 
 
Τπενκυμίηεται ότι θ ςχετικι δυνατότθτα, προβλζπεται, ιδθ, με το νόμο 4635/2019, 
ωςτόςο, τεχνικά δεν ιταν εφικτι, κακϊσ απαιτοφνταν θ ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ 
του υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Θ απόφαςθ αυτι, λοιπόν υπεγράφθ και 
«κωδικοποιεί»  τθ διαδικαςία τθσ αυτοματοποιθμζνθσ καταχϊριςθσ. 
θμειϊνεται ότι, εάν κρίνεται ςκόπιμο, οι υπθρεςίεσ του ΓΕΜΘ, μποροφν να 
προχωροφν αυτεπαγγζλτωσ ςε καταχωρίςεισ, διορκϊςεισ, μεταβολζσ και διαγραφζσ 
πράξεων. 
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Επιπλζον, προβλζπεται θ διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου για τθ διαπίςτωςθ 
του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ και ςτθ περίπτωςθ λάκουσ δίνεται θ δυνατότθτα 
διόρκωςθσ, εκ μζρουσ των επιχειριςεων, ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του 
ΓΕΜΘ. Ωςτόςο, αν το λάκοσ είναι ςκόπιμο,  δθλαδι υπάρχει δόλια παραποίθςθ των 
ςτοιχείων, τότε, τα πρόςτιμα, ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ περίπτωςθσ, 
κυμαίνονται από 500 ζωσ και 100.000 ευρϊ. 
 
ε περίπτωςθ υποτροπισ για τθν ίδια παράβαςθ εντόσ τριετίασ, το ποςό του 
επιβαλλόμενου προςτίμου διπλαςιάηεται και ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ 
υποτροπισ εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ το ποςό του προςτίμου 
τριπλαςιάηεται. 
 
Αίτθμα για διόρκωςθ ςφάλματοσ, μπορεί να υποβλθκεί και από ζχοντα ζννομο 
ςυμφζρον ι άλλθ δθμόςια υπθρεςία (Δικαςτιρια, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Λθξιαρχείο κ.ο.κ.) 
αλλά και από τρίτουσ. 
 
Οι εξαιρζςεισ 
φμφωνα με όςα ορίηει θ υπουργικι απόφαςθ, από τθν αυτοματοποιθμζνθ 
διαδικαςία ανάρτθςθσ, εξαιροφνται οι πράξεισ που ςχετίηονται με: 
 
α. κάκε είδουσ μεταςχθματιςμό, (ςυγχωνεφςεισ, διαςπάςεισ, μετατροπζσ) 
β. λφςθ, διαγραφι και αναβίωςθ προςωπικισ και κεφαλαιουχικισ εταιρείασ (ΟΕ, 
ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), 
γ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ). 
 
Οι παραπάνω πράξεισ, κα ςυνεχίςουν να δθμοςιεφονται ςτο ΓΕΜΘ κατόπιν ελζγχου 
νομιμότθτασ που κα πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
 
Ποιεσ πράξεισ αναρτοφν οι επιχειριςεισ 
Εφεξισ, οι επιχειριςεισ κα αναρτοφν αυτοματοποιθμζνα και χωρίσ εκ των προτζρων 
ζλεγχο, τισ εξισ πράξεισ: 
 
α. Ιδρυτικζσ πράξεισ των ανωνφμων εταιρειϊν με το καταςτατικό και, όπου τυχόν 
απαιτείται, με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ. 
 
β. Σο διοριςμό και τθν, για οποιοδιποτε λόγο, παφςθ, με τα ςτοιχεία ταυτότθτασ, 
των προςϊπων που: 
· αςκοφν τθ διαχείριςθ τθσ εταιρείασ, 
· ζχουν τθν εξουςία να τθν εκπροςωποφν από κοινοφ ι μεμονωμζνα, 
· είναι αρμόδια να αςκοφν τον τακτικό τθσ ζλεγχο. 
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γ. Κάκε απόφαςθ για τακτικι ι ζκτακτθ αφξθςθ ι μείωςθ του κεφαλαίου τθσ 
εταιρείασ. τθν απόφαςθ για αφξθςθ του κεφαλαίου πρζπει να αναγράφεται το νζο 
κεφάλαιο, ο αρικμόσ και το είδοσ των μετοχϊν που εκδίδονται, θ ονομαςτικι τουσ 
αξία και γενικά οι όροι ζκδοςισ τουσ, κακϊσ και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν 
τθσ εταιρείασ. 
 
δ. Σθν πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ του κεφαλαίου, είτε κατά τθ ςφςταςθ τθσ 
εταιρείασ είτε μετά από κάκε αφξθςι του. 
 
ε. Εγκεκριμζνεσ ετιςιεσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και οι 
ςχετικζσ εκκζςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των ελεγκτϊν τθσ ανϊνυμθσ 
εταιρείασ. Οι ετιςιεσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να 
περιζχουν τα ατομικά ςτοιχεία των προςϊπων που, κατά νόμο, τισ υπογράφουν και 
τισ πιςτοποιοφν. 
 
ςτ.  Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ διανομι προςωρινοφ μερίςματοσ. 
 
η. Δικαςτικι απόφαςθ παντόσ βακμοφ, που κθρφςςει άκυρθ τθν εταιρεία ι ςε 
κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι τθν υποβάλλει ςε άλλθ ςυλλογικι διαδικαςία, κακϊσ και 
οι δικαςτικζσ αποφάςεισ παντόσ βακμοφ που αναγνωρίηουν ωσ άκυρεσ ι 
ακυρϊνουν αποφάςεισ γενικϊν ςυνελεφςεων. ε δθμοςιότθτα υποβάλλονται και οι 
δικαςτικζσ αποφάςεισ που ανατρζπουν τισ παραπάνω αποφάςεισ. 
 
θ. Σο διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των εκκακαριςτϊν με τα ςτοιχεία τθσ 
ταυτότθτάσ τουσ. 
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κ. Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εκκακάριςθσ, κακϊσ και τισ τελικζσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 
 ι. Κάκε άλλθ πράξθ ι ςτοιχείο, του οποίου θ δθμοςιότθτα επιβάλλεται από κατ 
ιδίαν διατάξεισ. 
 

 
Διαδικαςία αυτοματοποιθμζνθσ καταχϊριςθσ και ευκφνθ υπόχρεου 

 
Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν υποβολι αυτοματοποιθμζνθσ καταχϊριςθσ 
από τον υπόχρεο εγγραφισ ςτο ΓΕΜΘ, είναι θ εξισ: 
 
Πραγματοποιείται ςφνδεςθ ςτο ΓΕΜΘ. μζςω των κωδικϊν πρόςβαςθσ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτουσ υπόχρεουσ, επιλζγεται θ «αυτοματοποιθμζνθ αίτθςθ 
καταχϊριςθσ» από το μενοφ των αιτιςεων, ςυμπλθρϊνονται τα απαραίτθτα πεδία 
τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ καταχϊριςθσ (θμερομθνία, όργανο απόφαςθσ, κζμα κ.ά.) 
και «ανεβαίνουν» ςτο ςφςτθμα οι ςχετικζσ πράξεισ που απαιτοφνται για να 
ςυνοδεφςουν τθν ςχετικι αίτθςθ καταχϊριςθσ. Πραγματοποιείται θλεκτρονικι 
πλθρωμι του τζλουσ καταχϊριςθσ και γίνεται «υποβολι» τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ενϊ 
δθμιουργείται αυτόματα ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ ςτο ΓΕΜΘ., ςτθν οποία 
αναφζρεται θ θμερομθνία καταχϊριςθσ, o Κωδικόσ Αρικμόσ Καταχϊριςθσ (ΚΑΚ) και 
το κζμα. 
 
το κείμενο τθσ ανακοίνωςθσ κα πρζπει να αναφζρεται ότι «θ ςυγκεκριμζνθ 
καταχϊριςθ ζγινε αυτοματοποιθμζνα από τθν υπόχρεο, ο οποίοσ φζρει και τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για το περιεχόμενό τθσ». 
 
 Επιςθμαίνεται ότι για κάκε αυτοματοποιθμζνθ καταχϊριςθ τθροφνται 
υποχρεωτικά οι διατάξεισ που άπτονται των κανόνων τθσ εμπορικισ δθμοςιότθτασ, 
όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτο ν. 4635/2019, ςε ςυνδυαςμό με τθν ειδικότερθ 
εταιρικι νομοκεςία που διζπει τον νομικό τφπο για τον οποίο πραγματοποιικθκε θ 
ςχετικι καταχϊριςθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ,  επιβάλλονται οι απαραίτθτεσ 
διορκϊςεισ και, όπου προβλζπεται, οι ανάλογεσ κυρϊςεισ. 
 
τθν περίπτωςθ που τρίτοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον και επικυμεί τθν καταχϊριςθ 
διλωςθσ, πράξθσ ι ςτοιχείου ςτο ΓΕΜΘ, υποβάλει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 
Μθτρϊου τθν αίτθςι του ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα ζγγραφα, 
καταβάλλοντασ και το ςχετικό τζλοσ καταχϊριςθσ τθσ εν λόγω πράξθσ. 
Θ υπθρεςία ΓΕΜΘ, εφόςον διαπιςτϊςει το ζννομο ςυμφζρον του αιτοφντοσ και 
προβεί ςε τυπικό ζλεγχο πλθρότθτασ και ορκότθτασ των ςτοιχείων τθσ 
υποβαλλόμενθσ αίτθςθσ, κάνει τθν ςχετικι καταχϊριςθ. τθν περίπτωςθ που 
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διαπιςτωκεί ότι θ ςχετικι αίτθςθ δεν πλθροί τα κριτιρια του νόμου προσ 
καταχϊριςθ απορρίπτεται. 
 

Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ 
 
φμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ, οι αρμόδιεσ  υπθρεςίεσ ΓΕΜΘ υποχρεοφνται 
να διεξάγουν δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ 
ορκότθτα, και θ πλθρότθτα των αυτοματοποιθμζνων καταχωρίςεων. 
 
Ο δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιείται κάκε εξάμθνο και ςυγκεκριμζνα τον 
Μάιο και το Νοζμβριο, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10% κάκε φορά, επί του 
αυτοματοποιθμζνων καταχωρίςεων ςτο ΓΕΜΘ. 
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