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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της από 8-4-2015 αίτησης 
για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους 
τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ». 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail της 5-5-2015 και με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 203/5-05- 2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος 
καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 
29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ σας γνωρίζουμε 
ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Στο άρθρο 3, πρώτη παράγραφος, εδάφιο τρίτο, της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 
3623/Β/31-12-2014), ορίζεται ότι:  
« ....... Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 (δηλαδή τα τέλη τήρησης 
μερίδας στο ΓΕΜΗ) καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη 
εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, 
καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία 
περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών στο 
Γ.Ε.ΜΗ.». 
 
2. 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.: "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 η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την 
προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 (όπου 
περιγράφονται και τα τέλη τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ), οι ενέργειες δε 
αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα." 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, ναι μεν, για τους νεοσύστατους, τα τέλη τήρησης μερίδας 
στο ΓΕΜΗ, σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της 
σύστασης αυτών και μπορούν να καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους 
σύστασής τους, πλην όμως, εφ' όσον ζητηθεί οποιαδήποτε καταχώρηση μεταβολής (όπως εν 
προκειμένω η καταχώρηση της μεταβολής για λύση της εταιρείας), τότε η καταβολή του 
τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ, αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση της 
μεταβολής αυτής. 



 
Το γεγονός της μη έναρξης δραστηριότητας και της μη λήψης ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ., δεν 
μπορεί να επηρεάσει την νόμιμη σύσταση (την κτήση νομικής προσωπικότητας) της 
εταιρείας και την νόμιμη λύση αυτής. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 


