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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΟΕ, η οποία 
δεν έχει συσταθεί νόμιμα και δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail 16-03-2015 (με αρ.πρωτ Ε.Σ. 105/16-03-2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση 
αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΟΕ, με επωνυμία: 
"....................................", η οποία δεν έχει συσταθεί νόμιμα, δεν έχει αποκτήσει 
νομική προσωπικότητα και δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ." σας γνωρίζουμε ότι, η 
ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Όπως είναι γνωστό η νομική προσωπικότητα των Προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ) 
αποκτάτο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα) με την καταχώριση του 
καταστατικού των στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας των και ήδη, 
από 4-4-2011 και μετά, αποκτάται με την καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου 3419/2005 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Νόμου 4072/2012, που τροποποίησε τις διατάξεις περί προσωπικών εταιρειών του 
Εμπορικού Κώδικα). 
 
2. Επίσης με βάση τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει και με βάση τις 
υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του (ΥΑ Κ1-941 
οικ./27.4.2012 - ΦΕΚ 1468/Β/2012 και ΥΑ Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 - ΦΕΚ 
2660/Β/2012), όλες οι εταιρείες, που είχαν καταχωριστεί και τηρούντο τα 
προηγούμενα μητρώα (των Πρωτοδικείων, των Νομαρχιών, των Ειρηνοδικείων κλπ), 
έπρεπε μέχρι 31-12-2012 να απογραφούν, για να αποκτήσουν μερίδα στο ΓΕΜΗ, 
υποβάλλοντας στο ΓΕΜΗ, τα καταστατικά των και όλες τις τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών (όπως είχαν καταχωριστεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου, 
προκειμένου περί ΟΕ). 
 
3. Από 1-1-2013 όλα τα άλλα μητρώα εταιρειών έχουν καταργηθεί και πλέον όλες οι 
μεταβολές μέχρι και η λύση των εταιρειών επέρχεται με την καταχώρισή των στο 
ΓΕΜΗ. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μια άτυπη εταιρεία, που δεν είχε καταχωριστεί στο 
βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Βέροιας (όπως από σχετικό πιστοποιητικό του) 
και που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, δεν μπορεί να απογραφεί στο 
ΓΕΜΗ και να αποκτήσει νόμιμη εταιρική μερίδα στο ΓΕΜΗ και συνεπώς δεν μπορεί 
να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ συμφωνητικό λύσης νομικού προσώπου που δεν 
υφίσταται. 



 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 


