Αριιμ. πρωτ.: Κ1-1471/19.5.2011
ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ ςχετικά με την καταχώρηςη εταιρειών ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
ΧΕΣΙΚΟ ΜΕ ΣΟ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ. Δ.Τ./12-5-2011 ΕΓΓΡΑΦΟ Α
Ακινα, 19- 05- 2011
Αρικμ. Πρωτ. : Κ1-1471
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣ. ΕΜΠΟΡΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α'
Σαχ. Δ/νςθ : Κάνιγγοσ 20
Σαχ. Κώδικασ : 101 81
Πλθροφορίεσ :
Σθλζφωνο : 210 38 93 303

ε απάντηςη του ωσ άνω εγγράφου ςασ, ςασ γνωρίζουμε τα εξθσ:
1. Κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 12 τθσ ΚΤΑ με αρικμ. Πρωτ. K1-802/23.3.2011,
για εταιρείεσ που ςυςτινονται μετά τισ 4-4-2011 μζςω Τπθρεςιών Μιασ τάςθσ (Τ.Μ..), για
ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ θ Τ.Μ.. διαβιβάηει θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία τθν εκδοκείςα
βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ ςτα κατά τόπουσ αρμόδια Πρωτοδικεία,
ενώ εντόσ δεκαπζντε εργαςίμων θμερών ακολουκεί θ διαβίβαςθ ζντυπου αντιγράφου του
καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ. φμφωνα με τθν παράγραφο 15 του άρκρου 13 του
Ν.3853/2010, οι καταχωριςεισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. υπεριςχφουν κάκε άλλθσ αποκλίνουςασ
καταχώρθςθσ ςτα Μθτρώα ι Βιβλία προςωπικών εταιρειών και εταιρειών περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ, τα οποία διατθροφνται μόνο ωσ αρχεία ανάκλθςθσ δεδομζνων. Η διαβίβαςθ των
ανωτζρω ςτοιχείων-εγγράφων ς' αυτά εξυπθρετεί τθν υποχρζωςθ εμπορικισ δθμοςιότθτασ
μζχρι τθν πλιρθ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ. υγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτον τρόπο
καταχώρθςισ τουσ ςτα ωσ άνω ςχετικά Μθτρώα ι Βιβλία εταιρειών που τθρείτε, δθλαδι αν
κα πάρουν αφξοντα αρικμό όπωσ οι λοιπζσ εταιρείεσ (που ζχουν ςυςτακεί πριν τισ 4-42011) ι όχι, κρίνουμε ότι αρμόδιο για γνωμοδότθςθ είναι το εποπτεφον Τπουργείο
Δικαιοςφνθσ.
2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.3419/2005 και των παραγράφων Α και Β
τθσ εγκυκλίου Κ2- 3144/30.3.2011, για εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν μετά τθν 4-4-2011 και
ζχουν εγγραφεί ςτο Γ.Ε.ΜΗ., οι Τπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ. είναι ερμόδιεσ για τθν παραλαβι, τθν
πρωτοκόλλθςθ και τον ζλεγχο νομιμότθτασ των ςχετικών αιτιςεων και των ςυνοδευτικών
εγγράφων, κακώσ και τον ζλεγχο νομιμότθτασ των νομικών πράξεων, των δθλώςεων, των
εγγράφων και των λοιπών ςτοιχείων που αφοροφν τουσ υπόχρεουσ και δικαιολογοφν τθν
καταχώρθςθ, μεταβολι ι διαγραφι, κακώσ και αποκλειςτικά αρμόδιεσ για τθν
καταχώρθςι τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.. υνεπώσ προβαίνουν ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ ςφμφωνα με

τισ διατάξεισ του ωσ άνω άρκρου του Ν.3419/2005. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 16 του Ν.3419/2005, περί των δθμοςιεφςεων ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και μζχρι τθν πλιρθ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ, υφίςταται υποχρζωςθ των Τπθρεςιών
Γ.Ε.ΜΗ. για τθ διαβίβαςθ των ςχετικών πράξεων ςτα κατά τόπουσ αρμόδια Πρωτοδικεία.

3. Για εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν μετά τθν 4-4-2011 και καταχωρικθκαν ςτο Γ.Ε.ΜΗ.,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Ν.3419/2005 και του άρκρου 14 τθσ Κ.Τ.Α. K1802/23.3.2011, οποιαδιποτε πιςτοποιθτικά μεταβολών εκδίδονται από τθν αρμόδια
Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ.
4. Για προςωπικζσ εταιρείασ και ΕΠΕ που ςυςτάκθκαν είτε πριν είτε μετά από τθν 4-4-2011,
και ςτθν πορεία αλλάηουν ςε οποιαδιποτε νομικι μορφι, κατ΄εφαρμογι των διατάξεων
τθσ παραγράφου Γ τθσ εγκυκλίου Κ2-3332/4.4.2011, θ αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ.
παραλαμβάνει ςχετικι αίτθςθ καταχώρθςθσ ςε αυτό ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται, τα ελζγχει θ ίδια ι τα διαβιβάηει για ζλεγχο και ζγκριςθ ςτθν αρμόδια
Τπθρεςία Περιφερειακισ Ενότθτασ όπου απαιτείται ςφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ, και
εν ςυνεχεία καταχωρεί τθν εν λόγω εταιρεία ςτο Γ.Ε.Μ.Η.
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