Ερώτηση 1: Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) στο
καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται
υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;
1) Όλες οι Ο.Ε. και Ε.Ε. ανεξαρτήτως ειδικού σκοπού και δραστηριοτήτων,
δηλαδή αν ασκούν ή όχι εμπορία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στις τεχνικές εταιρείες, αυτές εγγράφονται
υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (Βλέπε
Γνωμοδότηση ΝΣΚ
259/1994),
ενώ
στο
Τεχνικό
Επιμελητήριο
υποχρεούνται να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να
αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.
Στο μητρώο του Επιμελητηρίου δεν εγγράφονται όσες ΟΕ και ΕΕ δεν
έχουν τέτοια υποχρέωση από την ειδικότερη νομοθεσία. Τέτοιες είναι επί
παραδείγματι:
Α. οι Ιατρικές, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001
υποχρεούνται
να
εγγράφονται
στον
Ιατρικό
Σύλλογο.
Σημειωτέον ότι οι ιατρικές εταιρείες εμπίπτουν στο πεδίο των
ΥΜΣ οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν αν έχει προηγηθεί η
απαιτούμενη έγκριση του καταστατικού τους από το ΔΣ του
Ιατρικού Συλλόγου.
Β. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο
μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν.
5607/ 1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει
διαφορετικά.
Σημειώνουμε ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της ΥΜΣ. Αυτό προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 8 του ν. 1963/1981 οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
• Με απόφαση του νομάρχη, εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται
εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών
εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως ατομικά, εταιρικά
και συστεγαζόμενα.
• Η εταιρεία μετά την έκδοση από το νομάρχη εγκριτικής απόφασης,
συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα
μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του νομάρχη.
Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ' ένα μήνα από
την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τμήμα ή
τη διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας και στο φαρμακευτικό
σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι μετέχοντες στην εταιρεία
φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρων
ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νομάρχη. Η ανακλητική
πράξη, με μέριμνα του οικείου νομάρχη, κοινοποιείται στο οικείο
πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην οικεία καταχώρηση."
Συνεπώς, η απόφαση του Νομάρχη δίνεται σε χρόνο προγενέστερο
της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της
εταιρίας, άρα οι Υπηρεσίες μιας Στάσης (συμβολαιογράφοι) οφείλουν
να προβαίνουν στη σύσταση των εταιρειών αυτών, αποφεύγοντας
ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Ερώτηση 2: Για υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες με έναρξη πριν από
την 4/4/2011 που χρήζουν τροποποίησης καταστατικού και στο σκοπό
αυτών δεν αναγράφεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση
καταχώρησης των μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ και καταβολής τέλους
καταχώρησης (10 Ευρώ);
2) Σύμφωνα με την παράγραφο Δ της με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011
εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σε υφιστάμενες εταιρείες
κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν από την
4/4/2011 θα ακολουθείται η προϊσχύουσα διαδικασία, δηλαδή η
διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 4-4-2011 και οι σχετικές καταχωρήσεις θα
γίνονται στα αντίστοιχα Μητρώα ή Βιβλία Εταιρειών. Για αυτές τις εταιρείες,
το Γ.Ε.ΜΗ. δεν αποτελεί μητρώο, από την καταχώρηση στο οποίο
επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι για όποια
μεταβολή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή για μεταβολές των ήδη
υπαρχόντων στοιχείων των εταιρειών αυτών) δεν εισπράττονται τέλη
καταχώρησης.
Παρατήρηση: Υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται για τις
ίδιες τις εταιρείες. Υφίσταται ωστόσο υποχρέωση για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών
στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.
Ερώτηση 3: Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
υποχρεούται να προβεί στην ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
για διακοπή ατομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2007.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ατομική επιχείρηση έκανε επανέναρξη τον
επόμενο χρόνο και είναι ενεργή από την ημερομηνία επανενάρξεως έως και
σήμερα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως ενεργή και στη βάση δεδομένων
του Γ.Ε.ΜΗ.
3) Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Δ της
εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011, για ατομική επιχείρηση που
συστάθηκε και λειτούργησε πριν από την 4-4-2011, το μητρώο στο οποίο
θα φαίνεται η ιστορικότητα αυτής είναι το μητρώο στο οποίο
καταχωρήθηκε κατά τη σύστασή της, δηλαδή το μητρώο του
Επιμελητηρίου σας. Υπενθυμίζουμε ύπαρξη υποχρέωσης για τις Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών
στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.
Ερώτηση 4: Υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών
επιχειρήσεων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα;
4) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3419/2005, οι ατομικές επιχειρήσεις
που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
προαιρετικά.
Ερώτηση 5: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας σύστασης εταιρειών που δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ.
5) Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με εταιρείες που δεν υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου της
Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με αριθ.
Πρωτ. ΠΟΛ 1081/8-4-2011 και της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου με Αριθ. Πρωτ. Κ1-1319/29-4-2011, αυτές οι εταιρίες πρώτα

λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και στη
συνέχεια Α.Φ.Μ. από τη ΔΟΥ.
Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
12 της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει
ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση καταχώρησης
στο Γ.Ε.ΜΗ. στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για Ο.Ε., Ε.Ε. και
Ε.Π.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών ακολουθεί η διαβίβαση
εντύπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Επιπλέον για τις ΕΠΕ
συντάσσει και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη
σύσταση της ΕΠΕ και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., κατάλληλα
προσαρμοσμένη. Για την εν λόγω ανακοίνωση δεν καταβάλλονται τέλη
δημοσίευσης.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του
άρθρου 13 του ν. 3853/2010, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν
κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Μητρώα ή Βιβλία προσωπικών
εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα οποία διατηρούνται
μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων. Η διαβίβαση των ανωτέρω
στοιχείων-εγγράφων σε αυτά εξυπηρετεί την υποχρέωση εμπορικής
δημοσιότητας μέχρι την πλήρη μεταφορά – μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
και την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.

