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Θέμα : Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του 
Επιμελητηρίου Γρεβενών 
 
Σχετικά : Επιστολή σας με ΑΠ 576/Φ.18/6-4-2015 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή σας, με το εν θέματι αντικείμενο, το 
Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ διευκρινίζει τα εξής: 
 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1, του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εγγράφονται, μεταξύ άλλων, «Τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή 
ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.» 
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής για όσους ασκούν οικονομική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που δεν τους καθιστά εμπόρους εφόσον οι 
ίδιοι το επιθυμούν. 
 
Συνεπώς για να εγγραφεί ένα φυσικό πρόσωπο στο ΓΕΜΗ πρέπει να είναι έμπορος. 
Ωστόσο, κατά την ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, ο διαιτολόγος δεν 
είναι έμπορος, δεδομένου ότι α) το επάγγελμά του δεν περιλαμβάνεται στα ρητώς 
οριζόμενα ως εμπορικά στα σχετικά άρθρα του ΒΔ της 2/14-5-1835 «περί της 
αρμοδιότητας των Εμποροδικείων» και β) δεν ασκεί «ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση 
με σκοπό το κέρδος» όπως έχει γίνει δεκτό από τη θεωρία, τη νομολογία και από το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι είναι ο ορισμός του εμπόρου. 
 
Αναλυτικά το θέμα της εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ φυσικού προσώπου που ασκεί 
ελευθέριο επάγγελμα παρουσιάζεται στο με ΑΠ Κ2-7319/20-12-2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, το οποίο όταν εκδόθηκε είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα Επιμελητήρια και 
το οποίο επισυνάπτουμε για τη διευκόλυνσή σας. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί αυτοπροσώπως και όχι 
στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης που αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο το 
επάγγελμα του Διαιτολόγου (Υπηρεσίες Διαιτολογίας, ΚΑΔ 96.04.10.01) δεν μπορεί 
να θεωρηθεί έμπορος, οπότε δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., συνεπώς 
αν εκ παραδρομής βρέθηκε εγγεγραμμένος σε αυτό χωρίς να το επιθυμεί πρέπει να 
διαγραφεί. 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 



 
 


