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Σε απάντηση του με Α.Π. 405/30-04-2015 εγγράφου σας σχετικά με την ύπαρξη υποχρέωσης 
του Γ.Ε.ΜΗ να δέχεται αιτήσεις εγγραφών Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, θέτουμε 
υπόψη σας τις κάτωθι διατάξεις: 
 
1. Άρθρο 741 Α.Κ. «με τη σύμβαση της εταιρείας δυο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως 
υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό». 
 
2. Άρθρο 61 ΑΚ «ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού, καθώς επίσης 
σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, μπορούν να 
αποκτήσουν προσωπικότητα (νομικό πρόσωπο), αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο 
νόμος». 
 
3. Άρθρο 784 Α.Κ. «η εταιρία του κεφαλαίου αυτού, αν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά 
νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο νόμος τάσσει για 
το σκοπό αυτό στις ομόρρυθμες εμπορικές εταιρείες. Η προσωπικότητα αυτής της αστικής 
εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της 
εκκαθάρισης». 
 
4. Άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 στο Γ.Ε.ΜΗ εγγράφονται προαιρετικά οι αστικές εταιρείες που 
προβλέπονται στο άρθρο 784 Α.Κ 
 
5. Άρθρο 2 πτωχ. Κώδικα (Ν. 3588/2007) «Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι καθώς 
και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό».  
 
6. Άρθρο 270 του Ν. 4072/2012 προβλέπεται πως «οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με 



εξαίρεση εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 251, εφαρμόζονται αναλόγως και στην αστική 
εταιρεία με νομική προσωπικότητα». 
 
Από όλες τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει πως υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έχουν 
μόνο οι Αστικές που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και θέλουν να αποκτήσουν νομική 
προσωπικότητα. 
 
Άποψη της υπηρεσίας μας είναι πως για όσες Αστικές Εταιρείες δεν επιλέγουν να 
αποκτήσουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ισχύει το ίδιο νομικό πλαίσιο που εφαρμοζόταν 
πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. Επειδή όμως, η υπηρεσία μας γίνεται πολύ συχνό 
δέκτης ερωτημάτων που αφορούν στο αν και σε ποιο Μητρώο θα πρέπει να εγγράφονται οι 
Αστικές Εταιρείες που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, παρακαλούμε την αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, όπως εκδώσει 
οδηγία που να αποσαφηνίζει το καθεστώς που διέπει τις εν λόγω εταιρείες. 
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