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Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των 
σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των 
σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για 
περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε 
εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση 
ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης» 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με αρ πρωτ. 7446/15-04-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 164/20-04-
2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση 
αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, 
από εταιρεία η οποίο κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης 
β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και 
λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το 
πέρας της εκκαθάρισης», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού 
Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 81 ν.4316/2014 ΦΕΚ Α 265/23-12-
2014.: 1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση 
αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη 
Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και n τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο 
Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά 
μέσα" 
 
2. Το ύψος των τελών για κάθε καταχώρηση και για οποιαδήποτε μεταβολή αυτής 
στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για την τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., 
καθορίστηκε με την ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014). 
 
3. Συνεπώς η καταβολή των σχετικών τελών είναι προϋπόθεση τόσο για κάθε 
καταχώρηση και για κάθε μεταβολή αυτής, όσο και για την τήρηση της ετήσιας 
μερίδας (το οποίο καταβάλλεται ετησίως, μέχρι και το έτος, μέσα στο οποίο 
διαγράφεται κάθε εταιρεία). 
 
 



 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 
 


