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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 10671 Αθήνα 
 
Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «Την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ 
Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων» 
 
Σχετικό: 1. Έγγραφο του ΕΕΑ (αρ. πρωτ. 13400/392/17-12-2014) 
2. Έγγραφο της Δ/νση Εμπορικής Πολιτικής και Δομών Αγοράς/Τμήμα Οργάνωσης 
και Δομής Αγοράς (αρ. πρωτ. 75241/1912-2014) 
 
Απαντώντας στο ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο σας και σε συνέχεια του ανωτέρω (2) 
σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, επί του ερωτήματος σας σχετικά με «Την 
καταχώρηση στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων», η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως 
εξής: 
 
1. Το ΓΕΜΗ λειτουργεί τόσο ως Μητρώο «νομιμοποίησης και δημιουργίας 
τεκμηρίου εμπορικής ιδιότητας» των υπόχρεων εγγραφής σε αυτό (άρθρο 16 
ν.3419/2005), όσο και ως μητρώο «εμπορικής δημοσιότητας», η οποία (εμπορική 
δημοσιότητα) πραγματοποιείται «με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ....... και με τη 
δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ των πράξεων και στοιχείων για τα 
οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας...» (άρθρο 16 ν.3419/2005) 
 
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων (που θεσπίσθηκε με το 
άρθρο 203 του ν. 4072/2012) επιβάλλει «πειθαρχικές ποινές», για τις οποίες εκδίδει 
αποφάσεις (που αποτελούν «διοικητικές πράξεις») και σύμφωνα παρ. 7  του ιδίου 
ως άνω άρθρου: «Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου διαβιβάζονται στο 
επιμελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούμενο, μέσω του οικείου 
επιμελητηρίου, όσο και στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα άλλα επιμελητήρια της Χώρας». Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι επιβάλλεται «ευρεία δημοσιότητα» των αποφάσεων του 
Πειθαρχικού συμβουλίου, αφού διαβιβάζονται και στο ΓΕΜΗ και στα άλλα 
Επιμελητήρια της χώρας (δηλαδή σε περισσότερα από 59 σημεία). 
 
3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 7, παρ. 6, του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει: «Οι 
Υπηρεσίες καταχώρησης στο ΓΕΜΗ οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές 
πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις......... που αφορούν την υποβολή αίτησης 
καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται 
σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία........». 
 
Συνεπώς οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών, θα πρέπει να 
καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ, ατελώς, από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου 



Επιμελητηρίου και να εκδίδεται περιληπτική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην 
Δημοσιότητα. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου  
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 
 


