
Ν.3419/05 (ΦΕΚ - 297 Α /6-12-2005): Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

Άρθρο 1  

Γενικό Εµπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης  

1. Καθιερώνεται Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται 
υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι 
υπόχρεοι»).  

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έµποροι και διαθέτουν επαγγελµατική κατοικία ή 
εγκατάσταση ή ασκούν εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην 
ηµεδαπή.  

β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας 
εγκατάστασης στην ηµεδαπή και κάθε εµπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της 
έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη (απλή ή κατά 
µετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισµός, στον οποίο περιλαµβάνεται ο 
αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισµός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και η ανώνυµη εταιρεία καθώς και τα 
πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 
27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος». Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
εξαιρούνται οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 
52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192) και οι 
ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 
(Α΄ 220).» «καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά 
το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος.».  

γ. Οι ευρωπαϊκοί όµιλοι οικονοµικού σκοπού, που προβλέπονται από τον 
Κανονισµό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα 
τους στην ηµεδαπή.  

δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισµό 2157/2001/ΕΚ 
(ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ηµεδαπή.  

ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισµό 
1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ηµεδαπή.  



στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις και έχουν την 
κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ηµεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση 
εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήµατα που διατηρούν στην ηµεδαπή.  

ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ 
(ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ 
L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς 
τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή.  

η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νοµική µορφή 
ανάλογη µε εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, 
ως προς τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή. - Όπου 
στην κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες, τις εταιρίες 
περιορισµένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές 
συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και 
η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήµατα 
αλλοδαπών εταιριών στην ηµεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης στο 
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί 
της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, η 
υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, 
ανεξάρτητα αν η δηµοσίευση πραγµατοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή µε 
επιµέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται µε υποχρέωση 
δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η 
δηµοσίευση πραγµατοποιείται µε επιµέλεια του υπόχρεου, αυτή θα 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα. 

2. Προθεσµίες που ρητά εκ του νόµου συνδέονται µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ 
- ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ. «Η δηµοσίευση µε 
ηλεκτρονικά µέσα λαµβάνει χώρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι 
δηµοσιεύσεις που εµπίπτουν στο παρόν άρθρο λαµβάνουν χώρα ατελώς.»  

θ. Άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια 
εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις 
ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία µέσω των οποίων ασκούν 
εµπορία στην ηµεδαπή.  

2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται προαιρετικά:  

α. οι κοινοπραξίες, β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ, γ. 
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να 
ασκήσουν οικονοµική ή επαγγελµατική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί 
έµποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.  

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, µπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νοµικών 
προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθµίδων τους, όπως 
προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), µετά από αίτηση των 
Α.Σ.Ο. και γνώµη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. Με όµοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι 
τεχνικές λεπτοµέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσµίες και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια.  



 «4. Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό µητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101 /ΕΚ και συνδέεται µε τα µητρώα των λοιπών 
κρατών-µελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά µητρώα) µέσω µιας 
συγκεντρωτικής δέσµης µέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών («ευρωπαϊκή 
κεντρική πλατφόρµα»), στο πλαίσιο του συστήµατος διασύνδεσης των µητρώων 
της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ. 

5. Στο πλαίσιο του συστήµατος διασύνδεσης των µητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.: α) 
επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τα λοιπά εθνικά µητρώα των κρατών-µελών και: αα) 
λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία που είναι αποθηκευµένα σε άλλο εθνικό 
µητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα σε κράτος - µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκαταστήµατα αυτών εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος - 
µέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και ββ) χορηγεί 
πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 για 
κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή και υποκαταστήµατα της 
περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 και β) απαντά σε ερωτήµατα που τίθενται από 
µεµονωµένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σηµείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο 
σύστηµα διασύνδεσης των µητρώων («η πύλη») σχετικά µε πληροφορίες της 
υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α.»  

 

Άρθρο 2  

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρµοδιότητες αυτών  

1. Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 5 
του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), συνιστάται Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία 
είναι αρµόδια για:  

α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδοµένων που 
συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα 
µε το άρθρο 5  

β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος, του 
δικτύου και του εν γένει εξοπλισµού και λογισµικού που εξυπηρετούν τη βάση 
δεδοµένων,  

γ) τη διαπίστευση των νοµιµοποιούµενων, προς καταχώρηση, προσώπων και τη 
διαρκή προσβασιµότητα της βάσης δεδοµένων από νοµιµοποιούµενα πρόσωπα,  

δ) την άµεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των 
δεδοµένων που διαβιβάζονται και  

ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της 
ασφάλειας των δεδοµένων.  

στ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό 
σύστηµα διασύνδεσης µητρώων».  

Στο µέτρο που πραγµατοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).  



2. Σε κάθε Επιµελητήριο συνιστάται ειδική υπηρεσία («Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.») η 
οποία, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, είναι αρµόδια για:  

α. την εξ αποστάσεως και µε ηλεκτρονικά µέσα, αρχική καταχώρηση (εγγραφή) 
των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε µεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση, 
µεταβολή ή διαγραφή υφιστάµενων καταχωρήσεων και  

 «β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών 
αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας 
των νοµικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων 
που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή 
διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης 
(απλής ή κατά µετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρείας, όταν αυτή 
πραγµατοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην 
κείµενη νοµοθεσία. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 
καθορίζεται µε βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελµατική 
κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήµατα ή 
τα πρακτορεία, η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., 
καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήµατος ή 
του πρακτορείου, αντίστοιχα. Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε µία µόνο υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. Για τις εταιρείες τα µέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο 
Επιµελητήριο, ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιµελητηρίων 
αυτών.»  

γ) την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέσω της ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των 
παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6».  

3. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνιστάται 
αυτοτελές Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ., ενιαίο για τις ∆ιευθύνσεις Α.Ε. και Πίστεως και 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής. 

Οι ∆ιευθύνσεις αυτές διαβιβάζουν στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και τα 
στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν τις ανώνυµες εταιρίες, όπου 
απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα 
υποκαταστήµατά τους στην ηµεδαπή, για την εξ αποστάσεως και µε ηλεκτρονικά 
µέσα αρχική καταχώριση (εγγραφή) των ανωτέρω προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς 
και κάθε µεταγενέστερη καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή αυτών, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 5  

6. Το Αυτοτελές Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται στο ν. 3419/2005 (Α΄ 297) 
καταργείται και η αρµοδιότητα για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και 
στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτό ανατίθεται στους εισηγητές των Τµηµάτων 
Α΄ και Β΄ της ∆ιεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως και στους εισηγητές της ∆ιεύθυνσης 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων κατά το λόγο αρµοδιότητας εκάστου για την άσκηση της εποπτείας και 
του ελέγχου νοµιµότητας των καταχωριστέων στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων 
των υπόχρεων 

4. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων και το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας («υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.») έχουν την αποκλειστική 
αρµοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. Κατ’ εξαίρεση οι 



Υπηρεσίες Μιας Στάσης, που προβλέπονται στη νοµοθεσία, δύνανται να 
προβαίνουν στις προβλεπόµενες από το νόµο καταχωρίσεις στις περιπτώσεις 
σύστασης της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης (απλής ή κατά µετοχές) εταιρίας, της 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρίας  

5. Στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων µπορεί να συνιστάται, µε απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µία (1) οργανική θέση 
επιστηµονικού συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση 
πληρούται από δικηγόρο, µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο που αποδεικνύεται από 
την κατοχή σχετικού διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος. Ο ανωτέρω 
επιστηµονικός συνεργάτης επικουρεί τις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., 
όταν παρίσταται ανάγκη κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας 
των αιτήσεων εγγραφής, µεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρησης στο 
Γ.Ε.ΜΗ.. Ο δικηγόρος, επιστηµονικός συνεργάτης, προσλαµβάνεται µε απόφαση 
του οικείου Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα του κανονισµού λειτουργίας και 
στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του 
Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του, κατά περίπτωση, 
αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να αποφασισθεί η εξ αποστάσεως διασύνδεση του 
Γ.Ε.ΜΗ. µε άλλα ειδικά µητρώα και δηµόσια αρχεία και να καθορισθούν οι 
ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης, τηρουµένων των διατάξεων 
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του εµπορικού 
απορρήτου.  

(Με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4233/13, ΦΕΚ-22 Α/29-1-14, 
ορίζεται ότι : “2. Για την εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 ειδικά για τις 
περιπτώσεις εταιρειών που ασκούν τεχνικό έργο κατά τους ΚΑ∆ του παραρτήµατος 
και εφόσον αυτές αποτελούν µέλη µητρώων του ΤΕΕ και σε κάθε περίπτωση για τα 
νοµικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την 
εκπόνηση µελετών, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 ως υπηρεσία µίας 
στάσης ορίζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας”). 

 

Άρθρο 3  

Εποπτεία  

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα, το 
οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: 

α) ένα µέλος ∆ΕΠ των Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείµενο της διοικητικής ή της 
πολιτικής ή της νοµικής ή της οικονοµικής επιστήµης, ως Πρόεδρο, µε τον 
αναπληρωτή του, 

β) έναν δικηγόρο, µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, µε τον αναπληρωτή του, 



γ) έναν ειδικό επιστήµονα, µε ειδίκευση σε θέµατα πληροφορικής που 
αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος Α.Ε.Ι. 
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, µε τον αναπληρωτή του, 

δ) δύο υπαλλήλους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, µε τους αναπληρωτές τους, 

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), µε τον 
αναπληρωτή του, 

στ) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων, µε 
τον αναπληρωτή του. 

Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα 
αναφερόµενα στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, µε 
τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς. 

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) συντονίζει τα Τµήµατα και τις Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις Υπηρεσίες 
Μιας Στάσης, 

β) µεριµνά για την έναρξη και εύρυθµη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., 

γ) συντονίζει το έργο της µετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των 
Επιµελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ., 

δ) µεριµνά για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού από 
όλα τα Επιµελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, 

ε) µεριµνά για την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ., 

στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήµατα και προτείνει προς 
το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νοµοθετικές παρεµβάσεις. 

ζ) θέτει υπόψη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιηµένες 
πληροφορίες που επεξηγούν τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας βάσει των 
οποίων τρίτα µέρη µπορούν να εµπιστεύονται, κατ' εφαρµογή των άρθρων 5 
παράγραφος 9, 15 παράγραφοι 1 και 2 και 16 παράγραφοι 1 και 3, στοιχεία και 
παντός είδους πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2α και 2β.»  

Για την άσκηση των προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συµβούλιο 
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες. 

3. Τοποθετείται στο Εποπτικό Συµβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. Εκτελεστικός ∆ιευθυντής µε 
επαγγελµατική εξειδίκευση σε θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων ή σε θέµατα 
ανάπτυξης υποδοµών και εφαρµογών πληροφορικής που αποδεικνύεται από την 
κατοχή συναφούς διπλώµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής και από δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στη διαχείριση έργων 
πληροφορικής και στη διοίκηση διευθύνσεων πληροφορικής, µε αναπληρωτή τον 
Προϊστάµενο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.. 



Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έχει θητεία πέντε ετών. 

Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής µεριµνά για την υλοποίηση, εφαρµογή και τήρηση των 
πράξεων που εκδίδει το Εποπτικό Συµβούλιο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, 
διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων της απρόσκοπτης και αποτελεσµατικής 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ.. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αµοιβή του Εκτελεστικού 
∆ιευθυντή του Γ.Ε.ΜΗ., µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισµό της.»  

5(3).  Το Συµβούλιο αυτό συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θητεία πέντε (5) ετών. 

6(4). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αµοιβές των µελών του 
Κεντρικού Εποπτικού Συµβουλίου, µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της. Στο Εποπτικό Συµβούλιο παρέχεται διοικητική υποστήριξη από 
την Κ.Ε.Ε. 

7(5).  Το Εποπτικό Συµβούλιο καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας 
αυτού, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 

 

Άρθρο 4  

Αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών  

1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν θίγουν την αρµοδιότητα των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και των υπηρεσιών των οικείων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθµού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση 
εποπτείας και ελέγχου νοµιµότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις 
ανώνυµες εταιρίες, όπου γι’ αυτές απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις 
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιριών 
που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους, καθώς και τις αρµοδιότητες των 
Ειρηνοδικείων σχετικά µε τους συνεταιρισµούς που υπάγονται σε αυτά. 

Οι διοικητικές πράξεις των αρµόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των οικείων 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθµού, καθώς και οι 
αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων 
που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
κείµενη νοµοθεσία  



2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν µε ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών 
εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται σε 
αυτές, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή και τα 
διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα, στις αρµόδιες 
υπηρεσίες. Η ανωτέρω υποχρέωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρεται και 
στις οικονοµικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύµων εταιριών, των 
ευρωπαϊκών εταιριών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών, για τις 
οποίες υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Ευθύς ως οι αρµόδιες υπηρεσίες ασκήσουν την αρµοδιότητά τους, όπως 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία, κατά την παράγραφο 1, κοινοποιούν 
αυθηµερόν, µε ηλεκτρονικά µέσα, τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην 
αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Ν.Α., που είναι αρµόδιες για 
τις ανώνυµες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές 
εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, κοινοποιούν αυθηµερόν, 
µε ηλεκτρονικά µέσα, στις αρµόδιες υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 
διοικητικές πράξεις που αφορούν συγκεκριµένο υπόχρεο που υπάγεται σε αυτές 
και επηρεάζουν τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως τις αποφάσεις διαγραφής ή 
ανάκλησης της άδειας σύστασης εταιρείας ή υποκαταστήµατος.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
της σύµπραξης και συνεργασίας του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθµού, αντίστοιχα, σε ζητήµατα διαβίβασης και 
ανταλλαγής στοιχείων και δεδοµένων που αφορούν τους υπόχρεους. 

Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την τήρηση, την 
οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και εν γένει 
λειτουργία και δηµοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ., τη διαδικασία που ακολουθείται σε 
περίπτωση παρατεταµένης αδυναµίας πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή παρατεταµένης 
αδυναµίας αποθήκευσης δεδοµένων σε αυτό, για τεχνικούς λόγους, τη διασύνδεση 
του Γ.Ε.ΜΗ. µε άλλα δηµόσια Μητρώα, την πρόσβαση σε αυτό δηµόσιων 
υπηρεσιών και φορέων, τη συνεργασία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τµήµατος 
Γ.Ε.ΜΗ. µε άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, 
τον έλεγχο και το συσχετισµό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων 
που αφορούν τους υπόχρεους και κάθε άλλο σχετικό θέµα  

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την αρµοδιότητα των 
Επιµελητηρίων να τηρούν για τα µέλη τους µητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ., 
καθώς και αρχεία ασφαλείας παράλληλα προς το Γ.Ε.ΜΗ..  

Άρθρο 5  

∆ιάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.  

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών, τη Μερίδα και το 
Φάκελο.  



2. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα τηρούνται ηλεκτρονικά ως αρχεία 
µίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδοµένων, προσβάσιµων εξ αποστάσεως µε 
ηλεκτρονικά µέσα, οι οποίες εξυπηρετούνται από ειδικό λειτουργικό σύστηµα που 
εγκαθίσταται στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..  

3. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών καταχωρίζονται, κατά αλφαβητική σειρά, οι 
εµπορικές ή οι εταιρικές επωνυµίες των υπόχρεων ή, σε περίπτωση που ο 
εγγραφόµενος δεν έχει εµπορική ιδιότητα, το ονοµατεπώνυµό του, καθώς και οι 
διακριτικοί τίτλοι της εκάστοτε επιχείρησης ή καταστήµατός του, εφόσον 
διαφέρουν, κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις ήδη καταχωρισµένες επωνυµίες ή τους 
διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται σε Επιµελητήριο του ίδιου 
νοµού.  

4. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, κατά χρονική ακολουθία, περιληπτικές αναφορές 
των νοµικών πράξεων, των δηλώσεων και των εγγράφων του Φακέλου που 
αφορούν τον υπόχρεο.  

5. Στο Φάκελο αρχειοθετούνται και φυλάσσονται οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά 
έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος 
την αίτηση («νοµιµοποιητικά έγγραφα»), τα δικαιολογητικά κάθε καταχώρησης 
στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και στη Μερίδα («συνοδευτικά έγγραφα») και 
γενικά όλα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία («δηµοσιευτέα έγγραφα»).  

6. Η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. τηρούν τους Φακέλους των 
υπόχρεων που υπάγονται στις υπηρεσίες αυτές. Ως προς τις αιτήσεις καταχώρησης 
και τα δηµοσιευτέα έγγραφα που αφορούν εµπορικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων 
και υποκαταστήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 1, ο Φάκελος τηρείται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική 
µορφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Φάκελος τηρείται ως αρχείο µίας ή περισσοτέρων 
βάσεων δεδοµένων, προσβάσιµων εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα, οι οποίες 
λειτουργούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2. Αν ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή, η 
πρόσβαση στα έγγραφα αυτού γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω της Μερίδας.  

7. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται µε την αρχική καταχώρηση στο Γενικό 
Ευρετήριο Επωνυµιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο, εφόσον ο Φάκελος τηρείται σε 
ηλεκτρονική µορφή. Κάθε µεταγενέστερη µεταβολή ολοκληρώνεται µε την 
καταχώρηση της σχετικής πράξης στη Μερίδα και στο Φάκελο, εφόσον ο Φάκελος 
τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Αν µεταβάλλεται το αστικό όνοµα ή η επωνυµία, 
απαιτείται επιπλέον καταχώρηση και στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών. Αν ο 
Φάκελος δεν τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή, η αρχειοθέτηση σε αυτόν των 
νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, ο αρµόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αρχειοθετήσει στο Φάκελο τα πρωτότυπα 
έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων, 
ευθύς ως ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..  

Με την αρχική καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., η Κεντρική Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτοµάτως σε αυτόν τον Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ..  

Ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται κατά χρονολογική σειρά, είναι µοναδικός για κάθε 
υπόχρεο και παραµένει ο ίδιος και µετά το µετασχηµατισµό ή τη διαγραφή του 
υπόχρεου από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τα υποκαταστήµατα και τα πρακτορεία λαµβάνουν 
ιδιαίτερο αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστηµάτων που 



αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εµπεριέχει και 
τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου που διατηρεί το υποκατάστηµα.  

Η καταχώρηση, αρχική ή µεταγενέστερη, θεωρείται ότι συντελέσθηκε µε την 
αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. µε τρόπο, ώστε τα δεδοµένα αυτά να µπορούν, 
εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική µνήµη του Γ.Ε.ΜΗ. και να 
αναγιγνώσκονται µε τεχνικά µέσα. Μόλις συντελεστεί η καταχώρηση κατά το 
προηγούµενο εδάφιο, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτοµάτως και µε 
ηλεκτρονικά µέσα στην αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., αποδεικτικό 
καταχώρησης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα 
καταχώρησης της σχετικής πράξης και ένας, µοναδικός, για κάθε καταχώρηση, 
κωδικός αριθµός («Κωδικός Αριθµός Καταχώρησης»). Κάθε καταχώρηση στο 
Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται µε τον Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης και αναγράφει τον 
ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο 
που διενήργησε αυτήν. Ο υπάλληλος αυτός ευθύνεται για τον έλεγχο της 
προσβασιµότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρησης, µε βάση 
τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώρηση 
ή κάθε µεταγενέστερη πράξη αυτής. Μετά την καταχώρηση, η διόρθωση λαθών 
είναι επιτρεπτή µόνο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9.  

8. Η Μερίδα και ο Φάκελος τηρούνται µε βάση τον Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ..  

Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών τηρείται µε βάση την επωνυµία και τον αριθµό 
Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: α) σε κάθε 
έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., β) σε κάθε έγγραφο 
που εκδίδουν οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και γ) σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο.  

9. Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό 
∆ελτίο Εµπορικής ∆ηµοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 
3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 258). Στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.ΜΗ. δηµοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών, η µερίδα και κάθε άλλη 
πληροφορία απαραίτητη για τη δηµόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.  

«Κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής 
αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά µέσα, εκτύπωσης και εν γένει 
αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δηµόσια στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε µε επιµέλεια των 
υπόχρεων προσώπων 

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. µε 
άλλα δηµόσια Μητρώα και την πρόσβαση σε αυτό δηµόσιων υπηρεσιών και 
φορέων. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται η συνεργασία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και 
του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. µε άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την 
κοινοποίηση, τον έλεγχο και το συσχετισµό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων 
και εγγράφων που αφορούν τους υπόχρεους – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10  

Άρθρο 6  

Καταχωρήσεις στη Μερίδα  

 «1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα: 



α) των φυσικών προσώπων, 

β) των εµπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων, 

γ) των υποκαταστηµάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 1, 

δ) των υποκαταστηµάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ και 
η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, 

ε) των υποκαταστηµάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στην περίπτωση θ' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1.»  

2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο 
του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Ο Αριθµός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του 
πρακτορείου. 

β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη 
µεταγενέστερη καταχώριση και το ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου υπαλλήλου. 

γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθµός 
Καταχώρισης. 

δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες 
χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύµατος ή επαγγέλµατος ή άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήµατος, εφόσον, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη 
εργασιών επιτηδευµατία. 

ε. Οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση 
πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας 
ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το 
ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο αριθµός δελτίου αστυνοµικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η 
διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των 
επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου. 

στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων µε τις οποίες περατώνονται, 
αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννοµες καταστάσεις, που αναφέρονται στην 
προηγούµενη περίπτωση. 

ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δηµοσίευσή τους από την πτωχευτική 
νοµοθεσία. 

η. Τα στοιχεία των εκκρεµών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή 
άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών, 

θ. Ο αριθµός των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ηµεδαπή, 
καθώς και η διεύθυνση και ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά. 

ι. Ο αριθµός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων 
του υπόχρεου στην αλλοδαπή  



«2α. Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
16 παρ. 1, προκειµένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, και 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, 

β) οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και 
ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το 
πλήρες κείµενο αυτών, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωση του, 

γ) ο διορισµός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατοµικά στοιχεία των προσώπων τα 
οποία, είτε ως όργανο προβλεπόµενο από το νόµο, είτε ως µέλη τέτοιου οργάνου: 

αα) έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση 
που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, µε τη σχετική καταχώριση 
διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν µόνα τους ή πρέπει να 
ενεργούν από κοινού, 

ββ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, 

γγ) συµµετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας, 

δ) τουλάχιστον κατ' έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική 
πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριµένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε 
αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού, 

ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δηµοσίευση είναι 
υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ (ЕЕ L 222 
14.8.1978), 83/349/ ΕΟΚ (ЕЕ L 193 18.7.1983), 86/635/ΕΟΚ (ЕЕ L 372 
31.12.1986) και 91/674/EOK (ЕЕ L 374/31.12.1991), 

στ) οποιαδήποτε µεταβολή της έδρας, 

ζ) η λύση της εταιρείας, 

η) η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, 

θ) ο διορισµός και τα ατοµικά στοιχεία των εκκαθαριστών, 

ι) η περάτωση της εκκαθαρίσεως και η διαγραφή από τα µητρώα. 

2β. Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
16 παρ. 1, προκειµένου για υποκαταστήµατα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 1, και τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) η ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήµατος, 

β) η αναφορά του αντικειµένου των εργασιών του υποκαταστήµατος, 

γ) το µητρώο κράτους - µέλους, στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος, µε 
µνεία του αριθµού εγγραφής της σε αυτό, 



δ) η επωνυµία και η µορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυµία του 
υποκαταστήµατος, εάν δεν είναι η ίδια µε την επωνυµία της εταιρείας, 

ε) ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατοµικά στοιχεία των 
προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να 
την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου: 

αα) εφόσον προβλέπονται από το νόµο ως όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως 
µέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για 
την εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/ 101/ΕΚ, 

ββ) ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του 
υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης των αρµοδιοτήτων τους, 

στ) η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοιχεία και οι εξουσίες των 
εκκαθαριστών, η περάτωση της εκκαθάρισης και η σχετική µνεία στο µητρώο 
κράτους -µέλους, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία, 

ζ) τα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν ελέχθηκαν και 
δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους - µέλους από το οποίο διέπεται η 
εταιρεία και, σύµφωνα µε τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ (ЕЕ L 222 14.8.1978), 
83/349/ΕΟΚ (ЕЕ L 193 18.7.1983) και 84/253 /ΕΟΚ (ЕЕ L 126/20 12.5/1984), 

η) το κλείσιµο του υποκαταστήµατος. 

2γ) Ατοµικά στοιχεία, κατά την έννοια των περιπτώσεων δ ' και Γ της παραγράφου 
2α και ε' και στ' της παραγράφου 2β, είναι τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου της 
περίπτωσης ε' της παραγράφου 2.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε 
την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυµιών  

Άρθρο 7  

∆ιαδικασία καταχώρησης  

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η εγγραφή και κάθε 
περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται, ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο ή οποιονδήποτε έχει ειδικό 
έννοµο συµφέρον, καθώς και από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, όπως προβλέπεται 
στην κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα, οι αιτήσεις καταχώρισης, που αφορούν τους 
υπόχρεους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται 
απευθείας στη ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας που είναι αρµόδια για το συγκεκριµένο υπόχρεο, µε εξαίρεση την 
αρχική καταχώριση κατά το στάδιο της σύστασης εκείνων των ανωνύµων εταιριών, 
που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία δεν προβλέπεται προηγούµενη χορήγηση έγκρισης 
του εγγράφου σύστασης και άδειας λειτουργίας από την αρµόδια διοικητική αρχή  

2. Η αίτηση καταχώρησης αναφέρει τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα, 
σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο και συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από τα 
δικαιολογητικά, τα συνοδευτικά και τα λοιπά έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 5. Η προσκόµιση των ανωτέρω εγγράφων δεν 



απαιτείται, όταν αυτά περιλαµβάνονται ήδη στο Φάκελο του υπόχρεου, ως 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα.  

Η προσκόµιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτείται όταν αυτά περιλαµβάνονται 
ήδη στο φάκελο του υπόχρεου ως πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα ή έχουν 
υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόµενα στο νόµο. Κατά παρέκκλιση 
οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης στο νόµο, οι υπόχρεοι δεν υποχρεούνται 
να προσκοµίζουν σε υλική (έγχαρτη) µορφή οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο, το 
οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ. µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.» 
«3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση 
ή δηµοσιεύει µε επιµέλειά του ο υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται κατ’ επιλογή 
του υπόχρεου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή. Στην τελευταία περίπτωση η 
αίτηση, τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται µε ηλεκτρονικά 
µέσα και µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) ή ψηφιακής υπογραφής, η οποία πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 και της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Για τη διαβίβαση των 
εγγράφων και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το 
ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που 
χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και το 
οποίο δίδεται στους υπόχρεους των οποίων η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση 
ταυτότητας έχει λάβει χώρα προηγουµένως µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙS ή άλλης 
διαδικτυακής πύλης του ∆ηµοσίου. Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυµες εταιρίες 
ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ΄, 
δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να λάβουν το 
ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) από το 
Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015.»  

]«Ειδικώς, τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 
6 υποβάλλονται σε ψηφιακή µορφή.»  

4. Η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου, µε την παραλαβή της αίτησης, 
των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και 
συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη 
νοµιµότητά τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούµενο εδάφιο, 
περιλαµβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και 
κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ως 
προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον 
έλεγχο δεν προκύψει κώλυµα καταχώρησης, η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το 
αργότερο µέχρι τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα παραλαβής της αίτησης 
ή από την ηµέρα κατά την οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόµενη υπηρεσία τις 
πράξεις τους.  

Το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ., µε την παραλαβή της απόφασης καταχώρησης από την αρµόδια 
για τον υπόχρεο διεύθυνση κατά την παράγραφο 1, προβαίνει αυθηµερόν και 
χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στις καταχωρήσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 5.  

5. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε περί πτωση που η αίτηση, τα 
προσκοµισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόµου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο 
είτε εγγράφως είτε µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να 



προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις της αίτησης, των 
δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να 
παραταθεί µέχρι ένα (1) µήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το 
είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσµίας 
παρατείνει κάθε νόµιµη προθεσµία προς καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η 
προθεσµία των πέντε (5) ηµερών ή η προθεσµία που παρατείνεται παρέλθουν 
άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όµως αυτά κριθούν ότι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση 
καταχώρησης απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση των υπηρεσιών 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικά τέλη 
καταχώρησης και η επιµελητηριακή συνδροµή.  

6. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να συµµορφώνονται µε 
διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των 
δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννοµες 
καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή 
επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία. Αν εκκρεµεί δίκη σχετική µε έννοµες 
καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, που επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία, 
η αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί, αυτεπαγγέλτως, µετά από 
στάθµιση των εκατέρωθεν συµφερόντων, να αναστείλει την καταχώρηση µέχρι την 
έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται η προθεσµία και το σηµείο 
έναρξης αυτής, για την υποβολή αιτήσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. µε τα 
νοµιµοποιητικά και τα συνοδευτικά τους έγγραφα και δικαιολογητικά και κάθε 
σχετική λεπτοµέρεια.  

8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για τις 
καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης 
των οµόρρυθµων εταιρειών, των ετερόρρυθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 
των ανωνύµων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.»  

«9. α) Μεταβολές στις πράξεις και τα στοιχεία της παραγράφου 2α του άρθρου 6 
καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό του τόπο, υπό 
κανονικές συνθήκες, εντός 21 ηµερών, το αργότερο, από την παραλαβή της 
πλήρους τεκµηρίωσης για τις εν λόγω µεταβολές. Εντός της προθεσµίας αυτής 
γίνεται έλεγχος νοµιµότητας από την αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. 
Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως µεγάλου αριθµού αιτήσεων για καταχώριση 
δυνατόν να δικαιολογεί την ανάλογη παράταση της προθεσµίας, β) Η περίπτωση α 
' δεν ισχύει για τα λογιστικά έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
2α περίπτωση ε '.»  

«Άρθρο 8 

 «Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασµάτων και 
πιστοποιητικών» -  

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 η 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». Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά φόρο 



ή τέλος κ.λπ.) υπέρ τρίτων, σχετικά µε την καταχώρηση και οποιαδήποτε 
µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων, 
αποσπασµάτων και πιστοποιητικών. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κάθε άλλου συναρµόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης 
των άνω ποσών.»  

2.«Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που 
εµφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στις 
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στην αρµόδια για την καταχώριση στο 
Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.». Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ταχυδροµική αποστολή 
των ανωτέρω αντιγράφων και αποσπασµάτων, καθώς και των πιστοποιητικών 
ιστορικότητας ή των πιστοποιητικών για τα οποία απαιτείται να γίνει σύνθετη 
αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφορικού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ..» . Με τον 
ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει 
αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που 
τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο «∆ελτίο Εµπορικής 
∆ηµοσιότητας». 

3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 και έκτοτε αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική µορφή.»  

«4. α) Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των 
αποσπασµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει 
προηγουµένως στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Εάν ο αιτών 
είναι ο ίδιος υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ετησίως χορηγείται ατελώς. 

β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αιτών 
καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Το 
σχετικό τέλος, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία 
υπόχρεου, αποτελεί πόρο των Επιµελητηρίων, µε εξαίρεση εκείνο που 
καταβάλλεται υπέρ της αρµόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή το οποίο αποτελεί εξ 
ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

γ) Τα τέλη αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) όσο και τήρησης της Μερίδας του 
υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία 
υπόχρεου, εισπράττονται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες µιας στάσης, κατά 
περίπτωση και αποτελούν πόρους των Επιµελητηρίων, µε εξαίρεση τα τέλη εκείνα 
που κατάβάλλονται υπέρ της αρµόδιας για την καταχώριση ατο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία 
αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.»  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι 
όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών των παραγράφων 1 και 4, 
η κατανοµή, τα κριτήρια κατανοµής αυτών µεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας 
συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και 
το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων 
παγίων δαπανών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών 
Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιµελητηρίου και του Εποπτικού Συµβουλίου αυτού. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, 
ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε 



έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, τα ελάχιστα καταχωρούµενα στοιχεία των 
προσωπικών εταιριών, των ατοµικών επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων κάθε 
χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
παραγράφων αυτών.»  

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να 
ρυθµίζεται το δικαίωµα κάθε ενδιαφεροµένου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και 
καταβολής αντίστοιχου τέλους προς την Κ.Ε.Ε., δικαίωµα εξ αποστάσεως 
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και αυτοδύναµης ανάκλησης των 
αποθηκευµένων, σε αυτά, δεδοµένων. 

7.  Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο 
αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωµα 
αυτό, κατά τρόπο συµβατό µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία 
ελέγχου της συνδροµής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.» 
Άρθρο 9  

∆ιόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων  

1. Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλµένη 
και σε µεταβολή, εφόσον τα νοµικά γεγονότα, οι δηλώσεις, τα έγγραφα και τα 
λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν 
µεταβληθεί.  

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η µεταβολή 
κατά την προηγούµενη παράγραφο, πραγµατοποιούνται, µετά από αίτηση του 
υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί 
ειδικό έννοµο συµφέρον. Η αίτηση του υπόχρεου υποβάλλεται και µε ηλεκτρονικά 
µέσα στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..» Οι αιτήσεις διόρθωσης και 
µεταβολής που αφορούν στους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης που είναι αρµόδια για τον υπόχρεο.  

3. Κάθε διόρθωση και µεταβολή των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται 
µετά από έλεγχο νοµιµότητας της αίτησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
επελθούσας διόρθωσης ή µεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την 
αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης και τον υπάλληλο που την πραγµατοποίησε.  

4. Αν επέλθει µεταβολή στο κύριο αντικείµενο της επιχείρησης, στην κατοικία, 
στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, µε συνέπεια τη µεταβολή της καθ' 
ύλην ή κατά τόπο αρµοδιότητας της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η 
αρχικά αρµόδια υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και 
αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που καθίσταται αρµόδια, 
το Φάκελο του υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν τηρείται ηλεκτρονικά.  

5. Αν ανώνυµη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία 
και τα υποκαταστήµατα αυτών µεταφερθούν από την αρµοδιότητα των υπηρεσιών 
Γ.Ε.ΜΗ. στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. ή αντιστρόφως, οι αναγκαίες 
καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιούνται από το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ..  

 

 



Άρθρο 10  

∆ιαγραφή  

1. Οι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Με την απώλεια της εµπορικής ιδιότητάς τους, εφόσον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
πραγµατοποιήθηκε µε βάση την ιδιότητα αυτή. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν 
υποβολής στην αρµόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75 Α΄) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννοµο συµφέρον. Ο 
υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της απώλειας της εµπορικής 
ιδιότητας του υπόχρεου.  

β. Μετά από αίτησή τους, όταν πρόκειται για πρόσωπα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.  

Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο υπόχρεος δεν έχει αποκτήσει την 
εµπορική ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες της εγγραφής τους παύουν 
δύο (2) µήνες µετά τη διαγραφή.  

γ. Με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 11, η διαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση, από οποιονδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης 
κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δηµοσίευσής της 
κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Αν οι κληρονόµοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εµπορική 
δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να 
εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ µέρους του, της κληρονοµίας ή 
την πάροδο της προθεσµίας για αποποίησή της.  

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. στους κληρονόµους 
και για τη µεταβολή του Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστηµάτων του 
κληρονοµουµένου.  

δ. Με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική 
συµπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση εµπορίας. Η διαγραφή 
διενεργείται µε την προσκόµιση από τον δικαστικό συµπαραστάτη δικαστικής 
απόφασης µε την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συµπαράσταση και 
διορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης. Ο δικαστικός συµπαραστάτης υποχρεούται, 
µε ποινή έκπτωσης από το λειτούργηµά του, να υποβάλει αίτηση διαγραφής, αν το 
δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εµπορίας.  

ε. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή η 
ένωση προσώπων. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από 
αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα µέλη 
της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννοµο συµφέρον. Ειδικά, οι 
ανώνυµες εταιρίες διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται διαγραφή, σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, µετά από αίτηση της υπόχρεης εταιρείας.  

2. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από την αρχή ή 
κατέστησαν µεταγενέστερα παράνοµες, αναληθείς ή ανακριβείς. Η διαγραφή 
διενεργείται µετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τρίτο που έχει 
ειδικό έννοµο συµφέρον, στην αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..  



3. Στην πράξη διαγραφής κάθε καταχώρησης αναγράφονται η ηµεροµηνία και ο 
υπάλληλος που τη διενήργησε.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται και άλλες 
περιπτώσεις διαγραφής καταχωρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., πέραν αυτών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.  

 

 

Άρθρο 11  

Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, µεταβολές και διαγραφές  

1. Αν υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννοµο συµφέρον, παραλείψουν να 
υποβάλουν αίτηση καταχώρησης, η αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
προβαίνει αυτεπάγγελτα, µετά από έλεγχο, στην αναγκαία καταχώρηση, εφόσον 
διαπιστώνει µε βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριµένων νοµικών πράξεων, 
εγγράφων και δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται 
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για την ανωτέρω καταχώρηση, οι υπηρεσίες 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. λαµβάνουν υπόψη, ιδίως, τις δικαστικές αποφάσεις που 
αναγνωρίζουν την εµπορική ιδιότητα προσώπου, προκειµένου να διαπιστώσουν αν 
αυτό κατατάσσεται µεταξύ των υπόχρεων.  

2. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννοµο συµφέρον παραλείψουν να 
υποβάλουν αίτηση µεταβολής ή διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ., η αρµόδια υπηρεσία 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη µεταβολή ή τη διαγραφή 
των καταχωρήσεων, εφόσον διαπιστώνει µε βεβαιότητα ότι τα νοµικά γεγονότα, 
έγγραφα και δηλώσεις που καταχωρήσθηκαν ήταν από την αρχή ή κατέστησαν 
µεταγενέστερα παράνοµα, αναληθή ή ανακριβή.  

3. Πριν η αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβεί αυτεπαγγέλτως στις 
πράξεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, καλεί εγγράφως τον 
υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η 
καταχώρηση, µεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η 
αρµόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώρηση, στη 
µεταβολή ή τη διαγραφή και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόµιµους 
εκπροσώπους του πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17.  

4. Η αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη 
καταχώρηση, µεταβολή ή διαγραφή χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Αν περιέλθουν σε αυτήν, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4, 
διοικητικές πράξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αφορούν την καταχώρηση, τη µεταβολή ή τη 
διαγραφή των ανωνύµων εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των ευρωπαϊκών 
συνεταιριστικών εταιρειών και των υποκαταστηµάτων των ηµεδαπών και 
αλλοδαπών εταιρειών στην ηµεδαπή που υπάγονται στις υπηρεσίες αυτές.  

β. Αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του υπόχρεου φυσικού 
προσώπου ή του φυσικού προσώπου, του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νοµική 



κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νοµικού προσώπου, 
ένωσης προσώπων ή υποκαταστήµατος.  

γ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, µε οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που 
δηµιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή µεταβάλλουν έννοµες καταστάσεις και 
σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόµο προς κάθε τρίτο και οι 
οποίες αφορούν την καταχώρηση, µεταβολή ή διαγραφή, όπως δικαστικές 
αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 6, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που 
επιφέρουν τη λύση του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, 
δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν την 
είσοδο ή αποχώρηση εταίρων, µελών υπόχρεων νοµικών προσώπων και ενώσεων 
προσώπων και το διορισµό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νοµικών 
προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστηµάτων.  

δ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, µε οποιονδήποτε τρόπο, αιτήσεις και δηλώσεις, που 
αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6.  

5. Οι γραµµατείες των κατά τόπους αρµόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να 
διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα, στις αρµόδιες 
υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις 
δηλώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης 
των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
προηγούµενου εδαφίου  

6. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί 
απορρήτου, συµβολαιογράφοι και δηµόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρµόδιες υπηρεσίες καταχώρησης 
στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας ή αρµοδιότητάς τους 
διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώρηση νοµικών 
γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται 
εγγραφή ή καταχώρηση ή συντρέχει περίπτωση παράνοµης, αναληθούς ή 
ανακριβούς καταχώρησης, µεταβολής ή διαγραφής.  

 «7. Όταν η αυτεπάγγελτη καταχώριση αφορά στοιχεία της παραγράφου 2α του 
άρθρου 6, η παράγραφος 9 του άρθρου 7 εφαρµόζεται αναλόγως.»  

Άρθρο 12  

Έννοµη προστασία  

1. Αν η αρµόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται να προβεί στην 
αιτούµενη καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, όποιος έχει έννοµο συµφέρον 
µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την εγγραφή, µεταβολή, 
διαγραφή ή άλλη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Αρµόδιο να διατάξει την αιτούµενη 
ενέργεια, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο 
της περιφέρειας όπου εδρεύει η αρµόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν 
στην ίδια περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρµόδιο είναι το 
Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία. Αν έχουν 
ιδρυθεί στην ηµεδαπή, από τον ίδιο υπόχρεο, περισσότερα του ενός 
υποκαταστήµατα, αρµόδιο είναι το Πρωτοδικείο στο οποίο προσφεύγει, κατ’ 
επιλογή του, ο υπόχρεος  



2. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 739 επ. του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Στη δίκη κλητεύεται υποχρεωτικά, µε επιµέλεια του 
αιτούντος, ο Πρόεδρος του οικείου Επιµελητηρίου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Αν η αίτηση 
υποβάλλεται από τρίτο, στη σχετική δίκη κλητεύονται υποχρεωτικά, µε επιµέλεια 
του αιτούντος, ο υπόχρεος ή η υπό σύσταση εταιρεία. Το δικαστήριο µπορεί να 
διατάξει την κλήτευση και οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννοµο συµφέρον.  

Αν η άρνηση της εγγραφής, καταχώρησης ή µεταβολής οφείλεται σε κίνδυνο 
σύγχυσης της επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 5, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος της 
προκαταχωρισµένης επωνυµίας ή διακριτικού τίτλου.  

3. Η απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόµενο της 
εγγραφής, καταχώρισης ή µεταβολής, καθώς και το αντικείµενο της διαγραφής. Με 
επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου, η απόφαση διαβιβάζεται µε 
ηλεκτρονικά µέσα στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία οφείλει να ενεργήσει 
αυθηµερόν, κατά το διατακτικό της απόφασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζεται 
η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το 
προηγούµενο εδάφιο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  

4. Η εγγραφή, µεταβολή, διαγραφή ή άλλη καταχώρηση που διενεργείται σε 
εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου ή των συµβουλίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
δεν έχουν αναδροµικό αποτέλεσµα.  

 

Άρθρο 13  

∆ηµοσιεύσεις  

«1. Το Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών – 
Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου, από την έναρξη 
λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 18. 

2.α) Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, µεταβολή ή 
διαγραφή αφορά ανώνυµες εταιρίες, εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, ευρωπαϊκές 
εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών 
εταιριών στην ηµεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρµόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική 
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µε περιληπτική αναφορά του περιεχοµένου της 
καταχώρισης, µεταβολής ή διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών. 
Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η προηγούµενη καταβολή 
από τον υπόχρεο των τελών δηµοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών – 
Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση 
αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, µεταβολής ή διαγραφής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική 
ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο και επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο. 



β) Προηγούµενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δηµοσίευσης στο Τεύχος 
Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου, ακόµη και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε το άρθρο 11, δεν απαιτείται εξαιρετικά για τις περιπτώσεις 
δηµοσίευσης της περιληπτικής αναφοράς του περιεχοµένου της καταχώρισης 
σύστασης ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο Τεύχος 
Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου, η οποία (δηµοσίευση) γίνεται ατελώς. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την έκδοση και 
την κυκλοφορία του Τεύχους Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης 
Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου και τη διαδικασία δηµοσίευσης, σε αυτό, 
των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Mε την ίδια απόφαση µπορεί να αποφασισθεί η 
τήρηση του Τεύχους Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και 
Γενικού Εµπορικού Μητρώου σε ηλεκτρονική µορφή και να καθορισθούν οι 
αναγκαίες λεπτοµέρειες ΑΠΟ 1-1-2015 ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/“5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 
31.12.2014, η δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή 
ανακοινώσεων της παραγράφου α΄ πραγµατοποιείται ατελώς”).  

Άρθρο 14  

Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις  

1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να λάβουν χώρα και σε µία ή περισσότερες 
από τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., µετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, 
εφόσον αυτοί προσκοµίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς 
καταχώρηση έγγραφα σε νοµίµως επικυρωµένη µετάφραση.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις 
διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.  

3. Αν διαπιστώνεται απόκλιση µεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώρηση στην ελληνική γλώσσα. 
Κάθε τρίτος µπορεί να επικαλεσθεί την ξενόγλωσση καταχώρηση, εκτός αν ο 
υπόχρεος αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση της καταχώρησης στην ελληνική 
γλώσσα και της διαφοράς της τελευταίας από την ξενόγλωσση.  

 

 

Άρθρο 15  

Αποτελέσµατα της καταχώρησης  

 «1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, 
εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, 
επέρχονται, ως προς τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εταιρείες (απλές 
ή κατά µετοχές), τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις εταιρείες 



που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

α. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο 
αποκτούν νοµική προσωπικότητα. 

β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που 
ρυθµίζουν τη µετατροπή ή το µετασχηµατισµό των εταιρειών, συντελείται η 
µετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς 
συνεταιρισµούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 

γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού. 

δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη την εγγραφή και πριν από τη 
διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται. 

ε. Επέρχεται η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής 
διοικητικής πράξης. 

στ. Επέρχεται η αναβίωση.»  

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, από την 
έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και µε την καταχώρηση σε αυτό των νοµικών 
γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του νόµου αυτού, δηµιουργείται για τους λοιπούς υπόχρεους, που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1, µαχητό τεκµήριο εµπορικής ιδιότητας.  

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 12 επ. του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 
και του άρθρου 8α του κ.ν. 3190/1955, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του νόµου αυτού δεν µπορούν να αντιτάξουν, 
προς τρίτους, κάθε µορφής γεγονότα και µεταβολές που καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά, εφόσον αυτά δεν καταχωρήσθηκαν, εκτός αν αποδεικνύουν ότι οι 
τρίτοι είχαν λάβει σχετική γνώση ή αν τα γεγονότα και οι µεταβολές δεν παράγουν 
έννοµες συνέπειες χωρίς προηγούµενη καταχώρησή τους.  

Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται για γεγονότα και µεταβολές που 
διαλαµβάνονται σε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε συλλογικές 
διαδικασίες ικανοποίησης πιστωτών.  

4. Οι εγγραφές και καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. τεκµαίρονται ορθές και σύννοµες 
µέχρι τη διόρθωσή τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9.  

 

«Άρθρο 16  

∆ηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου 

1. α) Η εµπορική δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µε: 

αα) Την καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο, και 



ββ) τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, 
κατά περίπτωση, το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5, 
των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δηµοσιότητας. 

γγ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του 
άρθρου 13, δεν θίγονται οι διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας οι οποίες προβλέπουν 
διατυπώσεις δηµοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η 
ολοκλήρωση της εµπορικής δηµοσιότητας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση 
της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13. - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ 1-1-2015 Η ΠΕΡ. ΓΓ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 
ΤΟΥ Ν. 4250/14, ΦΕΚ-74 Α/26-3-14: “5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 
31.12.2014, η δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή 
ανακοινώσεων της παραγράφου α΄ πραγµατοποιείται ατελώς”).  

β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό ∆ελτίο Εµπορικής 
∆ηµοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον 
τίτλο «∆ελτίο Εµπορικής ∆ηµοσιότητας» δηµοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο 
Επωνυµιών και η Μερίδα. 

γ) Οι δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις 
κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο 
«∆ελτίο Εµπορικής ∆ηµοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών». Σε ειδικό 
τµήµα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης µορφής 
επικοινωνία της εταιρίας µε τους µετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά µε τους 
µετασχηµατισµούς των εταιριών (µετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση 
κ.λπ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις υποχρέωση δηµοσιότητας. 

δ) Πληροφορίες, στοιχεία και µεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό 
Κώδικα δηµοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «∆ελτίο Εµπορικής 
∆ηµοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα». 

2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και 
στοιχείων για τα οποία απαιτείται δηµοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπός τους. 

3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα 
οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία 
που έχουν δηµοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε 
ηµέρες από τη δηµοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν 
να τα γνωρίζουν. 

β) Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που δηµοσιεύτηκε, µε το περιεχόµενο 
της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το 
περιεχόµενο του κειµένου που δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλεστούν 
το στοιχείο που δηµοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι 
τρίτοι γνώριζαν το κείµενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 

γ) Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν 
ακόµη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκτός 
εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.»  

Άρθρο 17  



∆ιοικητικές κυρώσεις 

1. Με απόφαση της εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόµιµων εκπροσώπων τους που 
παραβιάζουν τις διατάξεις του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, πρόστιµο από 100 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα 
µε τή βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση 
εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου διπλασιάζεται και σε 
περίπτωση επανειληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος, το 
ποσό του προστίµου τριπλασιάζεται. 

2. Τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία 
ΓΕ-ΜΗ. ανήκει σε Επιµελητήριο, τα πρόστιµα αποτελούν εν µέρει έσοδα αυτής και 
εν µέρει έσοδα του Κρατικού Προύπολογισµού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος 
υπάγεται στην αρµόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τα πρόστιµα επιβάλλονται από 
τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. Η είσπραξη των προστίµων διενεργείται µε βάση τις 
διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 

3.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του 
προστίµου ανάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία 
επιβολής και είσπραξης των προστίµων, το ποσοστό κατανοµής µεταξύ των 
δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το όριο των προστίµων της παραγράφου 1.»  

Άρθρο 18  

Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.  

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. τίθεται σε λειτουργία το αργότερο την 1.1.2007. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία που ορίζεται στο 
προηγούµενο εδάφιο. Με όµοια απόφαση µπορεί, οι αρµοδιότητες της Κ.Ε.Ε. που 
προβλέπονται στο νόµο αυτόν, να ανατίθενται, µετά από γνώµη της Κ.Ε.Ε., 
προσωρινά σε Επιµελητήριο που έχει την αναγκαία υποδοµή και τις δυνατότητες 
για την προσωρινή άσκηση των αρµοδιοτήτων της Κ.Ε.Ε., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος.  

2. Η προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, του λογισµικού και η 
ανάθεση εκτέλεσης των συναφών, µε τη λειτουργία του δικτύου, υπηρεσιών, οι 
οποίες ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορούν το 
Γ.Ε.ΜΗ., µπορεί να διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.  

3. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας 
καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νοµαρχιακά Μητρώα 
ανωνύµων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισµών και τα Μητρώα 
ευρωπαϊκών οµίλων οικονοµικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα 
διατηρούνται µόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδοµένων και µέχρι την πλήρη 
µεταφορά – µετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 1, όπου 
στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών», «ΜΑΕ», 



«Κεντρικό Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών 
Περιορισµένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής 
το Γ.Ε.ΜΗ. 

Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε «Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών 
και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης» ή «ΤΑΕΠΕ», νοείται στο εξής το «Τεύχος 
Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου». 

Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας γίνεται αναφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία 
(π.χ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς το Γ.Ε.ΜΗ. να έχει τεθεί σε λειτουργία ως προς το 
πρόσωπο του εγγραφόµενου, νοείται ως αναφορά στο προϊσχύον καθεστώς ή στην 
αντίστοιχη ρύθµιση του προϊσχύοντος καθεστώτος  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., 
κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των Ειδικών και Νοµαρχιακών Μητρώων 
Ανωνύµων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, των 
Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, 
των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισµών και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Οµίλων 
Οικονοµικού Σκοπού. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς αυτής, κάθε καταχώριση στα Βιβλία και 
Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο 
Γ.Ε.ΜΗ.. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', ζ και η' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν 
µε αίτηση τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τις 
πράξεις και τα στοιχεία που θα ορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ για τους λοιπούς 
υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσµία µέσα 
στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση κατά το προηγούµενο εδάφιο. Οι 
υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που 
µεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια και να 
καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις 
και συµπληρώσεις. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας µεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται η 
παύση της αρµοδιότητας κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και 
Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»  

(Με την υπ’ αριθµ. Κ1-1990/07 (ΦΕΚ 2452 Β/31-12-2007) απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι : «Η προθεσµία για την έναρξη 
λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρoυ 18 του ν. 
3419/2005 παρατείνεται για την 1.7.2008»). 

(Με την υπ’ αριθµ. Κ1-1371/08 (ΦΕΚ 1310 Β/7-7-2008) απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι : «Η προθεσµία για την έναρξη 
λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
3419/2005 παρατείνεται για την 2.1.2009»). 



(Με την υπ’ αριθµ. Κ1/1004/09 (ΦΕΚ 1099 Β/9-6-2009) απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι : «Η προθεσµία για την έναρξη 
λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
3419/2005 παρατείνεται για την 30.9.2009»). 

(Με την υπ’ αριθµ. Κ1-1606/09 (ΦΕΚ 2050 Β/24-9-2009) απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι : «Η προθεσµία για την έναρξη 
λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
3419/2005 παρατείνεται για την 4.1.2010»). 

(Με την υπ’ αριθµ. Κ1-222/10 (ΦΕΚ 118 Β/8-2-2010) απόφαση Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζεται ότι : «Η προθεσµία 
έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 3419/2005 παρατείνεται για την 31-03-2010»). 

(Με την υπ’ αριθµ. Κ1/533/10 (ΦΕΚ 543 Β/29-4-2010) απόφαση 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζεται ότι : «Η 
προθεσµία έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του ν. 3419/2005 παρατείνεται για την 30η Ιουνίου 2010»). 

(Με την υπ' αριθµ. Κ1/1541/10 (ΦΕΚ-1117 Β/22-7-10) απόφαση 
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζεται ότι : 
“Η προθεσµία έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 παρατείνεται για την 17/10/2010”) 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Άρθρο 19  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται 
ως εξής:  

«1. Τα Επιµελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις 
φυσικών και νοµικών προσώπων, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σε 
ορισµένη περιφέρεια. Τα Επιµελητήρια είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επί 
των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως 
προς τη νοµιµότητα των πράξεών τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να 
µεταβιβάζει στους Γενικούς Γραµµατείς Περιφέρειας την αρµοδιότητα που ορίζεται 
στο προηγούµενο εδάφιο.»  

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Σκοπός των Επιµελητηρίων, µέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η 
προστασία και η ανάπτυξη του εµπορίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, των 
επαγγελµάτων, του τοµέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύµφωνα µε τα 
συµφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονοµίας, για την ανάπτυξη και την 
πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωµοδοτικών εισηγήσεων για κάθε 
οικονοµικό θέµα, περιλαµβανοµένων και των σχετικών νοµοσχεδίων, µε γνώµονα 
πάντοτε την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του 
γενικότερου συµφέροντος της εθνικής οικονοµίας. Η παροχή στα µέλη τους και σε 
κάθε ενδιαφερόµενο γνωµοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε 
οικονοµικό θέµα.»  



3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 
αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ. Τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαµβάνονται και 
τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών τραπεζών, τα υποκαταστήµατα ή τα πρακτορεία 
αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστηµένα στην περιφέρεια του 
οικείου Επιµελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές µονάδες των ανωτέρω 
επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστηµένες εκτός της περιφέρειας του οικείου 
Επιµελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση εγγραφής στο 
οικείο Επιµελητήριο αρχίζει στην περίπτωση των φυσικών προσώπων από την 
έναρξη της εµπορικής τους δραστηριότητας και στην περίπτωση των νοµικών 
προσώπων από τη σύστασή τους.»  

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου κάθε Επιµελητηρίου, τα οποία µπορούν να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού, είναι και οι πρόεδροι ή οι νόµιµοι 
αναπληρωτές αυτών του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, του Εµπορικού 
Συλλόγου, άλλων Επιµελητηρίων, που προβλέπονται στο νόµο αυτόν και εδρεύουν 
στην ίδια περιφέρεια, οι πρόεδροι ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους των 
τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι συναφείς µε το εµπόριο, τη 
βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, οι πρόεδροι ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους του 
Συνδέσµου Εµπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων, 
καθώς και ο διευθυντής ή ο νόµιµος αναπληρωτής του της Τράπεζας της Ελλάδος 
και των τριών µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, που διατηρούν υποκαταστήµατα 
στην περιφέρεια του οικείου Επιµελητηρίου. Μέλη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
πρώτο εδάφιο, είναι και όσοι διετέλεσαν πρόεδροι του διοικητικού συµβουλίου του 
οικείου Επιµελητηρίου και τα επίτιµα µέλη αυτού ή της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων, καθώς και µέχρι τέσσερα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο, στον οποίο ανήκει το οικείο Επιµελητήριο, που έχουν αποδεδειγµένα 
επιτυχή επίδοση στο εµπόριο, τη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες, τα 
οποία ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου 
Επιµελητηρίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που αναφέρονται στα 
προηγούµενα εδάφια (µέλη εκ του νόµου) δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.»  

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«6. Σε κάθε νοµό λειτουργεί ένα Επιµελητήριο. ∆ιαχωρισµός των Επιµελητηρίων 
σε αυτοτελή εµποροβιοµηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελµατικά επιτρέπεται να 
γίνεται σε νοµούς που έχουν τουλάχιστον 250.000 κατοίκους και σε παραµεθόριες 
ή ακριτικές, κατά γεωγραφική έννοια, περιοχές, µετά από γνώµη της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου και των 
επαγγελµατικών οργανώσεων του νοµού και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»  

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου, µπορεί 
να ιδρύονται γραφεία του Επιµελητηρίου και σε άλλες πόλεις του νοµού. Με 
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, ρυθµίζονται τα θέµατα διάρθρωσης και στελέχωσης των γραφείων 
αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»  

 



 

Άρθρο 20  

Το άρθρο 2 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 2  

Αρµοδιότητες  

1. Τα Επιµελητήρια ασκούν κάθε αρµοδιότητα σχετική µε το σκοπό τους, όπως 
αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1. Οι αρµοδιότητες των 
Επιµελητηρίων ασκούνται κατά τρόπο που συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη 
πραγµατοποίηση του σκοπού τους.  

2. Τα Επιµελητήρια έχουν ιδίως και τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού 
χαρακτήρα, για θέµατα του εµπορίου, της µεταποίησης και του τοµέα των 
υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονοµία.  

Συµµετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασµού έργων υποδοµής και µεριµνούν, 
µε κάθε µέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εµπορίου, της 
µεταποίησης, του τοµέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής 
και της παραγωγικότητας.  

β. Χορηγούν στα µέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, 
βεβαιώνουν τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφουν συστηµατικά τα 
εµπορικά και επαγγελµατικά έθιµα, παρέχουν πληροφορίες στα µέλη τους και στην 
Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις και για άλλα 
συναφή θέµατα. Ενηµερώνουν τα µέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά 
και τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική 
οικονοµία και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.  

γ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου, ασκώντας τις σχετικές αρµοδιότητες και µπορεί να τηρούν το Εµπορικό 
Μητρώο των µελών που εδρεύουν στην περιφέρειά τους και χορηγούν βεβαιώσεις 
ή ταυτότητες.  

δ. Αναλαµβάνουν, µόνα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, µετά από πρόταση του 
διοικητικού τους συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση 
βιοµηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εµπορικών κέντρων, µόνιµων εκθέσεων και 
εκθετηρίων χώρων, σταθµών, λιµένων, αιθουσών δηµοπρασιών, γενικών 
αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εµπορευµάτων.  

ε. Επιτρέπεται να συνιστούν εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν 
υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα είτε αυτοτελώς είτε µε άλλους φορείς, µε 
αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των 
εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισµούς και µε σκοπούς την ανάπτυξη της 
πληροφορικής, τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένων της 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των µελών τους ή και τρίτων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄), την εφαρµογή κάθε µορφής κοινοτικών 
προγραµµάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιµελητηριακού σκοπού. 
Με αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του 



Υπουργού Ανάπτυξης, µπορούν να συνιστούν κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να 
συµµετέχουν σε αυτές, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό 
δηµόσιου συµφέροντος. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του 
προηγούµενου εδαφίου υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Μπορούν να διενεργούν πραγµατογνωµοσύνες και δειγµατοληψίες και να 
επιλύουν, µε διαιτησία, εµπορικές διαφορές µε βάση κατάλογο, που συντάσσεται 
κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι 
αµοιβές των προσώπων που συµµετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο καθορίζονται µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής. 
Αναλαµβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ' εξουσιοδότηση των αρµόδιων οργάνων 
της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο συναφές µε το σκοπό τους, ύστερα από 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.  

στ. ∆ιεξάγουν σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα και χορηγούν 
πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3369/2005, οργανώνουν 
συνέδρια, σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε ανάθεση της εκτέλεσης 
αυτών απευθείας σε εξειδικευµένα πρόσωπα, και χορηγούν τις σχετικές 
βεβαιώσεις, επιχορηγούν τα στελέχη τους και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελµατική 
εµπειρία οποιασδήποτε µορφής, στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. Μπορούν να 
συνιστούν επιτροπές και οµάδες εργασίας από µέλη τους, υπαλλήλους τους ή 
τρίτους, καθώς και να αναθέτουν σε εξειδικευµένα πρόσωπα την εκπόνηση 
µελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση µε τους σκοπούς τους, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και να εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή να επιχορηγούν 
τέτοιες εκδόσεις, οικονοµικού κυρίως περιεχοµένου.  

ζ. Μπορούν να επιχορηγούν, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου τους, 
πρωτοβουλίες που συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή 
γενικότερα της εθνικής οικονοµίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές 
εκδηλώσεις, να απονέµουν βραβεία ή άλλες τιµητικές διακρίσεις για διακεκριµένες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και να ενισχύουν οικονοµικά συλλόγους και 
εργοδοτικές οργανώσεις.  

Μπορούν να ενισχύουν οικονοµικά τα Ασφαλιστικά Ταµεία των υπαλλήλων τους 
και να καλύπτουν ή να δανειοδοτούν το σύνολο ή µέρος των ελλειµµάτων του 
Ταµείου Προνοίας των υπαλλήλων των Επιµελητηρίων, καθώς και να ενισχύουν 
οικονοµικά τις αναγνωρισµένες υπαλληλικές οργανώσεις των υπαλλήλων των 
Επιµελητηρίων.  

η. Αναλαµβάνουν, ύστερα από αίτηση µέλους ή υποψήφιου µέλους τους, να 
υποβάλουν ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτήµατα και δικαιολογητικά για 
λογαριασµό των µελών ή υποψήφιων µελών τους, να συγκεντρώνουν και 
παραδίδουν σε αυτά κάθε πιστοποιητικό και έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδιες 
κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού 
ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορούν την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα του µέλους ή του υποψήφιου µέλους το οποίο 
υπέβαλε τη σχετική αίτηση. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται έναντι ανταποδοτικού 
τέλους το οποίο καταβάλλεται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίζεται 
το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης αυτού 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.  

θ. Ασκούν και κάθε άλλη αρµοδιότητα που αποδεδειγµένα συµβάλλει στην 
εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονοµική ανάπτυξη.»  

 



 

Άρθρο 21  

Το άρθρο 3 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 3  

Οργάνωση Επιµελητηρίων 

1. Τα Επιµελητήρια διακρίνονται σε αµιγή και µεικτά.  

2. Αµιγή Επιµελητήρια είναι τα Βιοτεχνικά που διαθέτουν µόνο Τµήµατα Βιοτεχνών 
και τα Επαγγελµατικά που διαθέτουν µόνο Τµήµατα Επαγγελµατιών και 
Υπηρεσιών. Τα µεικτά Επιµελητήρια κατανέµουν τα µέλη τους υποχρεωτικά στα 
εξής τµήµατα: α) εµπορικό, β) υπηρεσιών και γ) µεταποιητικό. Με απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου µπορεί να ιδρύονται και άλλα 
Τµήµατα. Τα Τµήµατα δεν έχουν αυτοτέλεια, προεδρεύονται από τον αιρετό 
πρόεδρό τους ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και εισηγούνται προς τη διοίκηση του 
οικείου Επιµελητηρίου, για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους. Για τη δηµιουργία 
Τµήµατος σε Επιµελητήρια τα οποία εδρεύουν στους ∆ήµους Αθήνας, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) επιχειρήσεις και για τα 
υπόλοιπα Επιµελητήρια της Χώρας απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) 
επιχειρήσεις. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που απαιτείται κατά το προηγούµενο 
εδάφιο µπορεί να µειώνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από πρόταση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, καθορίζονται τα κριτήρια της ταξινόµησης των 
εµπορικών δραστηριοτήτων των µελών των Επιµελητηρίων και της κατάταξης 
αυτών ανά Επιµελητήριο ή ανά Τµήµατα Επιµελητηρίων. Αν αµφισβητείται η 
κατάταξη µέλους στο οικείο Επιµελητήριο, επιλαµβάνεται τριµελής επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Επιµελητήρια του 
Νοµού Αττικής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
για τα υπόλοιπα Επιµελητήρια της Χώρας και αποτελείται από έναν υπάλληλο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, και από έναν 
εκπρόσωπο καθενός από τα δύο Επιµελητήρια. Αν αµφισβητείται η κατάταξη 
µέλους σε Τµήµα του οικείου Επιµελητηρίου, επιλαµβάνεται τριµελής επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Επιµελητήρια του 
Νοµού Αττικής και του αρµόδιου κατά περίπτωση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
για τα υπόλοιπα Επιµελητήρια της Χώρας και αποτελείται από έναν υπάλληλο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, ένα µέλος της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του οικείου Επιµελητηρίου και τον ∆ιευθυντή ή Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Μητρώου ή αν ελλείπει, από υπάλληλο της αρµόδιας υπηρεσίας. 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος ενός από τα Επιµελητήρια, που ορίζεται µε τον 
αναπληρωτή του από τον πρόεδρο της Επιτροπής.»  

 

 

Άρθρο 22  

Μετά το άρθρο 3 του ν. 2081/1992, προστίθενται άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 
3ζ, 3η και 3θ, ως εξής:  



«Άρθρο 3α  

Όργανα διοίκησης  

Τα όργανα διοίκησης των Επιµελητηρίων είναι το διοικητικό συµβούλιο και η 
διοικητική επιτροπή.  

 

Άρθρο 3β  

∆ιοικητικό συµβούλιο  

1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται από τα ταµειακώς εντάξει µέλη 
του Επιµελητηρίου µε εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ηµεροµηνία 
που ορίζεται µεταξύ της 15ης Νοεµβρίου και της 15ης ∆εκεµβρίου. Η διαδικασία 
διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του διοικητικού συµβουλίου προβλέπεται 
στο άρθρο 3γ.  

2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου των Επιµελητηρίων 
καθορίζεται ως εξής:  

α. Για εγγεγραµµένα µέλη µέχρι 15.000, 21 µέλη.  

β. Για εγγεγραµµένα µέλη από 15.001, 31 µέλη. Ειδικά στα διοικητικά συµβούλια 
των Επιµελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, 
εκλέγονται 61 µέλη. Ο αριθµός των αντιπροσώπων του κάθε Τµήµατος στο 
διοικητικό συµβούλιο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από 
γνώµη του διοικητικού συµβουλίου, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, όπως ο 
αριθµός των µελών του κάθε Τµήµατος, η συνεισφορά αυτών στην τοπική και 
εθνική οικονοµία και οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά 
τους.  

3. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ηµερών 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, µε την 
οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόµενοι.  

Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν εµποδίζεται από 
την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής 
συγκεκριµένου µέλους του διοικητικού συµβουλίου.  

4. Το διοικητικό συµβούλιο συζητεί τα σηµαντικότερα θέµατα του εµπορίου, της 
µεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέµει τιµητικές διακρίσεις, που σχετίζονται µε 
τα θέµατα αυτά, εγκρίνει τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό, καταργεί τη 
διοικητική επιτροπή ή µέλος της µε απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων 
πέµπτων (4/5) των µελών του και αποφασίζει για κάθε θέµα, που έχει σχέση µε 
την επιµελητηριακή δραστηριότητα.  

5. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος 
της διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δηµόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
χωρίς δηµοσιότητα, τακτικά µεν µία φορά το µήνα, εκτός από το µήνα Αύγουστο, 
έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέµπτα (2/5) των µελών του. Κάθε µέλος 
του διοικητικού συµβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, µεριµνά για 
την πρόοδο της εθνικής οικονοµίας και όχι µόνο για τα συµφέροντα της τάξης ή 
της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται.  



6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από πρόταση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισµός αρµοδιοτήτων 
και λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου των Επιµελητηρίων. Το διοικητικό 
συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στη ∆ιοικητική 
Επιτροπή. Η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων που προβλέπεται στο προηγούµενο 
εδάφιο ισχύει µέχρι την ανάκλησή της.  

7. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα αν είναι παρόντα το ήµισυ πλέον 
του ενός των αιρετών µελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, µε 
την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών µελών, οι δε αποφάσεις του 
λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουν, πέραν από τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 1, ο διοικητικός προϊστάµενος, οι προϊστάµενοι 
των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζοµένων στο 
Επιµελητήριο, χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

 

Άρθρο 3γ  

Εκλογές  

1. Οι εκλογές διεξάγονται µε ενιαίο κατά συνδυασµό ψηφοδέλτιο για όλα τα 
τµήµατα του Επιµελητηρίου και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. ∆ικαίωµα 
ψήφου έχουν οι κατωτέρω, εφόσον είναι ταµειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας 
χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιµελητήριο, το οποίο ασκείται ως ακολούθως:  

α. Κάθε µέλος, φυσικό πρόσωπο µία ψήφο.  

β. Κάθε προσωπική εταιρεία µέχρι δύο ψήφους των οµόρρυθµων εταίρων της που 
υποδεικνύονται από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  

γ. Κάθε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή 
ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.  

δ. Κάθε ανώνυµη εταιρεία τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που 
υποδεικνύονται από το διοικητικό συµβούλιο και µπορεί να είναι µέλη αυτού ή 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου.  

ε. Κάθε υποκατάστηµα, µία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.  

στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µία 
ψήφο του νόµιµου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον 
όρο της αµοιβαιότητας.  

ζ. Κάθε συνεταιρισµός δύο ψήφους του προέδρου και του γενικού γραµµατέα ή 
των αναπληρωτών τους.  

2. Ταµειακώς εντάξει µέλη θεωρούνται τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς τα Επιµελητήρια ή έχουν διακανονίσει αυτές, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.  



3. Το δικαίωµα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώµατος ψήφου 
όσοι έχουν στερηθεί αµετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική 
αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία, τοκογλυφία, παράβαση 
των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόµου περί 
εµπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισµένες στο 
απόσπασµα του ποινικού µητρώου, σύµφωνα µε το άρθρο 577 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως σε ποινή φυλάκισης 
για παράβαση της νοµοθεσίας που διέπει τις ανώνυµες εταιρείες, της τελωνειακής 
νοµοθεσίας ή για παράνοµη άσκηση εµπορικού επαγγέλµατος ή για παραβάσεις 
των διατάξεων του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α΄) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα 
έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση 
πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό 
αναγκαστική εκκαθάριση.  

4. Εκλόγιµοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν µέλη του 
Επιµελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατοµικά είτε ως µέλη προσωπικών 
εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή διοικητικών συµβουλίων 
ανωνύµων εταιρειών, ή συνεταιρισµών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστηµάτων 
ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. ∆εν είναι εκλόγιµοι όσοι είναι 
συνταξιούχοι. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία της 
εκλογής, τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και τη συγκρότηση της εκλογικής 
επιτροπής, την εκλογή του προέδρου των Τµηµάτων των Επιµελητηρίων και του 
αναπληρωτή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την 
προπαρασκευή, τη διεξαγωγή των εκλογών και την επικύρωση των 
αποτελεσµάτων αυτών.  

5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων ρυθµίζονται θέµατα που 
αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των µελών της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής από τα αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλο 
θέµα που αφορά τη συγκρότηση και τη σύνθεσή της. Με το προεδρικό διάταγµα 
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να ορίζεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής των εκλογών µέσω διαδικτύου, καθώς και η οργάνωση και η 
διαδικασία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος.  

 

Άρθρο 3δ  

Πρόεδρος Επιµελητηρίου  

Πρόεδρος του οικείου Επιµελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του 
συνδυασµού, ο οποίος συγκεντρώνει το ήµισυ πλέον µιας των εδρών.  

Για τον επικεφαλής κάθε συνδυασµού δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης. Αν 
κανένας από τους συνδυασµούς δεν συγκεντρώνει το ποσοστό που αναφέρεται 
στο προηγούµενο εδάφιο, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου εκλέγεται από το 
διοικητικό συµβούλιο, το οποίο συνέρχεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από 
την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση της απερχόµενης διοικητικής επιτροπής ή, 
αν αυτή παραληφθεί, ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού προϊσταµένου.  



 

Άρθρο 3ε  

∆ιοικητική Επιτροπή  

1. Η διοικητική επιτροπή κάθε Επιµελητηρίου αποτελείται από τον πρόεδρο, τους 
α΄ και β΄ αντιπροέδρους, τον γενικό γραµµατέα και τον οικονοµικό επόπτη. 
Πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής είναι ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου.  

2. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκλογή του προέδρου του 
Επιµελητηρίου και µε πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό συµβούλιο του 
Επιµελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα µέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού. Η 
παράδοση της απερχόµενης διοικητικής επιτροπής γίνεται το αργότερο µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή της νέας διοικητικής επιτροπής.  

3. Ο πρόεδρος που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους, κατά τη σειρά τους, 
προσδιορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες του Επιµελητηρίου στα πλαίσια των 
αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες 
της διοικητικής επιτροπής, επιλύει κάθε επείγον ζήτηµα, ενηµερώνοντας τη 
διοικητική επιτροπή του Επιµελητηρίου, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των αρχών και 
υπογράφει τα έγγραφα του Επιµελητηρίου. Ο γενικός γραµµατέας, που 
αναπληρώνεται από τον οικονοµικό επόπτη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
των οργάνων του Επιµελητηρίου. Ο οικονοµικός επόπτης επιµελείται γενικά όλων 
των διαχειριστικών πράξεων του Επιµελητηρίου.  

4. Η διοικητική επιτροπή ψηφίζει τον κανονισµό λειτουργίας της, που εγκρίνεται 
από το διοικητικό συµβούλιο. Είναι αρµόδια και υπεύθυνη για την εύρυθµη 
λειτουργία του Επιµελητηρίου και λαµβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό 
αυτόν, συγκαλεί το διοικητικό συµβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού. Είναι 
αρµόδια, σε συµφωνία µε τον διοικητικό προϊστάµενο ή τον γενικό διευθυντή, 
κατά περίπτωση, για τις µετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού. Είναι 
αρµόδια για την εκπροσώπηση του επιµελητηρίου σε επιτροπές και όργανα 
σχεδιασµού έργων υποδοµής, τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων 
βεβαιώσεων, για πραγµατογνωµοσύνες, δειγµατοληψίες και διαιτησίες, συνιστά 
επιτροπές και οµάδες εργασίας, αναθέτει την εκπόνηση µελετών, την έκδοση 
περιοδικών και βιβλίων, επιχορηγεί τις συναφείς εκδόσεις και διενεργεί τις 
δαπάνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4. Η 
διοικητική επιτροπή επιµελείται για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισµού.  

5. Η διοικητική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτηµα 
δύο τουλάχιστον από τα µέλη της και συνεδριάζει νόµιµα µε την παρουσία τριών 
τουλάχιστον µελών της, οι δε αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών.  

 

 

Άρθρο 3στ  

Αναπλήρωση και έκπτωση µελών διοικητικού συµβουλίου και διοικητικής 
επιτροπής  



1. Θέση µέλους του διοικητικού συµβουλίου που κενώθηκε συµπληρώνεται από 
τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασµού.  

Θέση µέλους της διοικητικής επιτροπής που κενώθηκε συµπληρώνεται από το 
διοικητικό συµβούλιο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες, ο Υπουργός Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, επιλέγοντάς τα, µεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία 
υποδεικνύει το διοικητικό συµβούλιο από τον κατάλογο του οικείου συνδυασµού.  

2. Αν ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου µειωθεί, για οποιονδήποτε 
λόγο, κάτω από το µισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού 
συµβουλίου.  

3. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της δοικητικής επιτροπής εκπίπτει 
αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωµά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε 
περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του 
εκλογέα, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3γ. Το διοικητικό 
συµβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του 
µετά τη συνδροµή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το 
διοικητικό συµβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός 
Ανάπτυξης.  

4. Τα µέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωµά 
τους για οποιονδήποτε λόγο δεν µπορούν να επανεκλεγούν στις αµέσως επόµενες 
εκλογές.  

 

Άρθρο 3ζ  

Προσωπικό Επιµελητηρίων  

1. Το προσωπικό των Επιµελητηρίων αποτελείται από µόνιµους δηµόσιους 
υπαλλήλους, από υπαλλήλους µε θητεία, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
από προσωπικό µε έµµισθη εντολή. Ο οργανισµός του κάθε Επιµελητηρίου που 
ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις και κάθε άλλη συναφή 
λεπτοµέρεια συντάσσεται από το διοικητικό συµβούλιο και εγκρίνεται µε προεδρικό 
διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

2. Τα Επιµελητήρια µπορούν, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, να 
προσλαµβάνουν ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες, καθώς και ειδικούς 
συµβούλους και να καθορίζουν τους όρους εργασίας και αµοιβής τους. Η θητεία 
των ειδικών επιστηµονικών συνεργατών και των ειδικών συµβούλων λήγει µε τη 
λήξη της θητείας του διοικητικού συµβουλίου που τους προσέλαβε. Ο αριθµός των 
προσλαµβανοµένων κατά το προηγούµενο εδάφιο ειδικών συνεργατών και ειδικών 
συµβούλων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο για τα Επιµελητήρια µε προσωπικό 
µέχρι σαράντα υπαλλήλους και το 5% του συνόλου των υπαλλήλων για όλα τα 
υπόλοιπα Επιµελητήρια. Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούµενο 
εδάφιο καθορίζεται και ολοκληρώνεται από το οικείο Επιµελητήριο, το οποίο ορίζει 
και τα κριτήρια επιλογής, το δε αποτέλεσµα της διαδικασίας επιλογής, και µόνον, 
υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας που ασκεί το Α.Σ.Ε.Π..  

 

Άρθρο 3η  



∆ιοικητικός προϊστάµενος  

1. ∆ιοικητικός προϊστάµενος ορίζεται µόνο στα Επιµελητήρια όπου δεν υπάρχει 
γενικός διευθυντής. Ο διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού του 
Επιµελητηρίου είναι µόνιµος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και αν δεν υπάρχει 
υπάλληλος του κλάδου αυτού, διοικητικός προϊστάµενος ορίζεται υπάλληλος του 
κλάδου ΤΕ ή ∆Ε.  

2. Ο διοικητικός προϊστάµενος ορίζεται ή αντικαθίσταται µε απόφαση της 
διοικητικής επιτροπής µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται µεταξύ των 
προϊσταµένων των διευθύνσεων.  

3. Ο διοικητικός προϊστάµενος εκτελεί τις αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής, 
παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις της, εισηγείται στη διοικητική 
επιτροπή κάθε θέµα ηµερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού 
χαρακτήρα, χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες και 
εκτελεί τις αποφάσεις µετακινήσεων και τοποθετήσεων του προσωπικού µετά από 
σύµφωνη γνώµη της διοικητικής επιτροπής.  

 

Άρθρο 3θ  

Γραφεία εξωτερικού  

Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων µπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που 
στελεχώνονται µε ειδικό επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό, η µισθοδοσία των 
οποίων βαρύνει τον προϋπολογισµό της. H Kεντρική Ένωση Επιµελητηρίων µπορεί 
να προσλαµβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, 
καταρτίζοντας σχετική σύµβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαµβάνεται 
επί τόπου, και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους µέλους της 
Ε.Ε. και τόπο διαµονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.»  

 

 

Άρθρο 23  

Το άρθρο 4 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 4  

Οικονοµικά θέµατα  

1. Πόροι των Επιµελητηρίων είναι:  

α. Οι ετήσιες συνδροµές των µελών τους, που καταβάλλονται µέσα στο έτος στο 
οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιµελητηρίου για την είσπραξη των συνδροµών 
παραγράφεται µε την πάροδο δέκα (10) ετών από το τέλος του έτους εντός του 
οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά 
βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευµατιών, αν η σχετική αίτηση των 
ενδιαφεροµένων δεν συνοδεύεται από τη βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου για 



την καταβολή ή το διακανονισµό των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η ανωτέρω 
βεβαίωση ισχύει µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο εκδόθηκε.  

Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδροµές των µελών των 
Επιµελητηρίων, πλην των µελών των βιοµηχανικών τµηµάτων, διατίθεται για την 
ενίσχυση της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου 
(Ε.Σ.Ε.Ε.).  

Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδροµές των µελών των 
βιοµηχανικών τµηµάτων Επιµελητηρίων διατίθεται για την ενίσχυση των 
Συνδέσµων Βιοµηχανιών και Εξαγωγέων.  

Ο τρόπος κατανοµής του ποσοστού που ορίζεται στα προηγούµενα εδάφια, τα 
αποδεικτικά στοιχεία για την αριθµητική δύναµη των δικαιούχων και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης µετά γνώµη της 
Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., καθώς και της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων.  

Ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδροµές των µελών 
των Επιµελητηρίων διατίθεται µε απόφαση των διοικητικών συµβουλίων των 
Επιµελητηρίων, σε Οµοσπονδίες και Σωµατεία που είναι µέλη της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της 
Ε.Σ.Ε.Ε. και των Συνδέσµων Βιοµηχανιών και Εξαγωγέων ή άλλων 
επαγγελµατικών οργανώσεων.  

Οι προϋπολογισµοί των Επιµελητηρίων, εκτός από το τµήµα αυτών που αφορά τη 
µισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκοµίσουν 
απόδειξη από τράπεζα, που αποδεικνύεται η κατάθεση των ανωτέρω ποσών για 
την προηγούµενη κλεισµένη οικονοµική χρήση.  

β. Τα τέλη καταχώρησης στο πρωτόκολλο επωνυµιών, καθώς και τα τέλη ελέγχου 
και θεώρησης του δικαιώµατος χρήσης των επωνυµιών και των διακριτικών 
τίτλων.  

γ. Τα δικαιώµατα εγγραφής και µεταβολών των µελών στο Εµπορικό Μητρώο και 
άλλα έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο ή άλλο Μητρώο που τυχόν τηρεί το οικείο Επιµελητήριο.  

δ. Τα δικαιώµατα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε µορφής πιστοποιητικών, 
αδειών ή άλλων εγγράφων, καθώς και τα δικαιώµατα από τη διεξαγωγή διαιτησίας 
και τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και δειγµατοληψίας.  

ε. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε µορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται 
για την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων άλλων διεθνών 
οργανισµών, οι δωρεές, οι κληρονοµιές και οι κληροδοσίες.  

Τα Επιµελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για 
λειτουργικές δαπάνες.  

στ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους 
κάθε µορφής.  

ζ. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.  



2. Συνδροµές: Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου 
καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδροµών των µελών, καθώς και το ύψος των 
λοιπών δικαιωµάτων και τελών. Με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου 
Επιµελητηρίου µπορεί να διακανονίζεται σε δόσεις η καταβολή των οφειλόµενων 
συνδροµών, βεβαιωµένων ή µη, από παρελθούσες χρήσεις.  

3. Είσπραξη συνδροµών: Κάθε Επιµελητήριο µπορεί, µε απόφαση της διοικητικής 
επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόµενων σε αυτό συνδροµών σε 
τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή αµοιβή που 
καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδροµών µπορεί να γίνει και µέσω 
πιστωτικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες καθορίζονται µε απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου.  

4. Παροχή υπηρεσιών: Τα Επιµελητήρια οφείλουν να µην παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στα µέλη τους, που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. 
Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόµους των µελών τους και για κάθε τρίτο, που 
αποκτά δικαιώµατα από µέλος του Επιµελητηρίου.  

5. Οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και η 
ηµερήσια αποζηµίωση των µετακινούµενων µελών του διοικητικού συµβουλίου και 
της διοικούσας επιτροπής ή των µελών των Επιµελητηρίων καθορίζονται µε 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου, κατά παρέκκλιση 
των κειµένων διατάξεων. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου 
Επιµελητηρίου καθορίζονται τα έξοδα παράστασης του προέδρου και των µελών 
της διοικητικής επιτροπής αυτού. Οι αµοιβές των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συµµετοχή τους σε κάθε µορφής 
επιτροπές και οµάδες εργασίας, καθορίζονται µε απόφαση της διοικητικής 
επιτροπής του οικείου Επιµελητηρίου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στα 
προηγούµενα εδάφια λαµβάνονται µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του οικείου Επιµελητηρίου. Κατ΄ εξαίρεση στα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου που έχουν µόνιµη κατοικία σε νησιωτικές περιοχές, εκτός 
της έδρας του Επιµελητηρίου, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα για τις 
µετακινήσεις τους στην έδρα του Επιµελητηρίου, προκειµένου να συµµετέχουν 
στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου.  

6. Αποζηµίωση, προκαταβολές και ειδικά επιδόµατα: Στο µόνιµο προσωπικό των 
Επιµελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, 
καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το σύνολο των τακτικών αποδοχών τριών (3) 
µηνών, εφόσον ο συνταξιοδοτούµενος έχει συµπληρώσει συνολική υπηρεσία δέκα 
(10) ετών σε Επιµελητήρια.  

Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, στην οποία περιλαµβάνεται και η υπηρεσία 
που διανύθηκε στο ∆ηµόσιο ή σε άλλο ν.π.δ.δ. καταβάλλεται επιπλέον ένας 
µηνιαίος µισθός. Ως πρόσθετη υπηρεσία του προηγούµενου εδαφίου, λογίζεται και 
η υπηρεσία που υπερβαίνει το ήµισυ της πενταετίας. Η αποζηµίωση που 
προβλέπεται στα προηγούµενα εδάφια καταβάλλεται και σε όσους απολύονται 
λόγω κατάργησης θέσης ή πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας και στην 
περίπτωση που δεν θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης. Αν αποβιώσει ο δικαιούχος, η 
αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται κατ΄ ισοµοιρία στον ή στη σύζυγο που επιζεί και 
στα τέκνα του µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου (25ου) έτους της 
ηλικίας τους και πέρα από το έτος αυτό, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία λόγω 
αναπηρίας. Αν ελλείπουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, 
η αποζηµίωση καταβάλλεται κατ΄ ισοµοιρία στους γονείς, εφόσον αυτοί 
αποτελούσαν προστατευόµενα µέλη του θανόντος. Στο προσωπικό των 
Επιµελητηρίων µπορεί να χορηγούνται, µε απόφαση της οικείας διοικητικής 
επιτροπής, προκαταβολές µέχρι έξι µηνιαίων µισθών, οι οποίες αποδίδονται µέχρι 



και σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, προσαυξηµένες µε επιτόκιο που ισχύει κάθε 
φορά για καταθέσεις ταµιευτηρίου. Στο πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό, 
όπως οδηγοί, κλητήρες, φύλακες και καθαρίστριες, µπορεί να χορηγείται µε 
απόφαση της διοικητικής επιτροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας.  

Αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιµελητηρίων σε δηµόσιες υπηρεσίες και ν.π.δ.δ. 
γίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του 
οικείου Επιµελητηρίου.  

7. Οικονοµικές και άλλες διατάξεις: Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. Ο προϋπολογισµός 
συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το 
διοικητικό συµβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό 
Ανάπτυξης το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους. Κάθε Απρίλιο συντάσσεται από τη 
διοικητική επιτροπή ο απολογισµός και υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης εντός µηνός από την έγκρισή του από το διοικητικό 
συµβούλιο. Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του 
προϋπολογισµού.  

8. Προµήθειες: Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συµβάσεων προµηθειών 
αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιµελητηρίων 
διενεργούνται σύµφωνα µε ενιαίο κανονισµό. Η διαδικασία πραγµατοποίησης των 
δαπανών που συνεπάγεται η εκτέλεση των ανωτέρω συµβάσεων διέπεται από τις 
παραδεδεγµένες νοµικές και οικονοµικές αρχές, όπως της δηµοσιότητας, της 
διασφάλισης του συµφέροντος του Επιµελητηρίου, της ταχείας ενέργειας και της 
ενίσχυσης του ανταγωνισµού. Ο ενιαίος κανονισµός θεσπίζεται µε προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη 
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων. Κατ' εξαίρεση, για δαπάνες που 
προκαλούνται από την εκτέλεση των συµβάσεων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο ποσού κατώτερου των σαράντα χιλιάδων ευρώ δεν απαιτείται η διενέργεια 
δηµόσιου διαγωνισµού. Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται, κάθε 
διετία, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν συντρέχουν αντικειµενικοί 
λόγοι και σε ποσοστό µέχρι 10% κάθε φορά.  

9. Συνδροµή ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου: Το ύψος της ετήσιας συνδροµής 
των Επιµελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Εµπορικού 
Επιµελητηρίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από 
πρόταση της Κ.Ε.Ε..»  

 

 

Άρθρο 24  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κεντρική 
Ένωση Επιµελητηρίων» (Κ.Ε.Ε.) µε έδρα την Αθήνα. Η Κ.Ε.Ε. τελεί υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και έχει ως µέλη της όλα τα Επιµελητήρια της 
χώρας. Σκοπός της Κ.Ε.Ε. είναι η εκπροσώπηση των Ελληνικών Επιµελητηρίων στο 
εξωτερικό, η µελέτη θεµάτων ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας και η παροχή 
προς τις δηµόσιες αρχές γνωµοδοτήσεων για κάθε θέµα που είναι σχετικό µε τους 
σκοπούς των Επιµελητηρίων. Μέλη της Κ.Ε.Ε., χωρίς δικαίωµα ψήφου, µπορεί να 



είναι, µε απόφαση αυτής, και τα Ελληνόφωνα Επιµελητήρια της χώρας, ύστερα 
από σχετική αίτησή τους. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 2 ασκούνται κατ' αναλογία και από την Κ.Ε.Ε. σε πανελλήνιο 
επίπεδο.»  

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Η γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τον πρόεδρο κάθε 
Επιµελητηρίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και από ένα µέλος του διοικητικού 
του συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από αυτό. Η 
γενική συνέλευση συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον είναι παρόντα τα µισά πλέον ενός 
του συνόλου των µελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόν 
το ένα τρίτο των µελών. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της ή σε 
άλλον τόπο και συνέρχεται το πρώτο και τελευταίο τετράµηνο κάθε έτους και 
εκτάκτως, όταν συγκαλείται µε απόφαση της διοικητικής επιτροπής κατά την κρίση 
αυτής και του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισµό, 
τα πεπραγµένα και τον προϋπολογισµό της Κ.Ε.Ε..»  

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Η διοικητική επιτροπή: Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και 
οκτώ µέλη, τα οποία πρέπει να είναι εν ενεργεία πρόεδροι Επιµελητηρίων και 
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση που συνέρχεται το πρώτο τρίµηνο κάθε 
τέταρτου έτους. Τα µέλη της διοικητικής επιτροπής εκλέγουν, µεταξύ των µελών 
της, τους Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ και Ε΄ αντιπροέδρους, που προέρχονται ανά ένας, 
αντίστοιχα, από τα αµιγή βιοτεχνικά, επαγγελµατικά, από τα εµποροβιοµηχανικά, 
από τα µεικτά Επιµελητήρια και περιφερειακά Επιµελητήρια, τον οικονοµικό 
επόπτη, τον γενικό γραµµατέα και ένα µέλος της που προέρχεται από Επιµελητήριο 
της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιµος υποψήφιος προερχόµενος από 
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιµελητήρια, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται µέλος 
προερχόµενο από τα υπόλοιπα Επιµελητήρια. Τα µέλη της διοικητικής επιτροπής 
έχουν θητεία ίση µε τη θητεία των οργάνων του Επιµελητηρίου. Η διοικητική 
επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα µε την παρουσία πέντε µελών της, συνέρχεται µία 
φορά κάθε µήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του προέδρου της, και αποφασίζει 
για κάθε θέµα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή όταν 
υπάρχει ανάγκη λήψης άµεσης απόφασης, µέσα στα πλαίσια των σκοπών της 
Κ.Ε.Ε.. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της Κ.Ε.Ε., ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη 
διαδικασία εκλογής των µελών της διοικητικής επιτροπής της Κ.Ε.Ε., το εκλογικό 
σύστηµα, την υποβολή υποψηφιοτήτων, την υποβολή ενστάσεων και την επίλυσή 
τους, την εκλογή των αντιπροέδρων, του οικονοµικού επόπτη και του αναπληρωτή 
του, του γενικού γραµµατέα και του αναπληρωτή αυτού, τη συγκρότηση της 
εκλογικής επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»  

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
καθορίζονται τα θέµατα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης 
της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδροµών των Επιµελητηρίων, το 
οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε.. Από τον πόρο αυτόν η Κ.Ε.Ε. µπορεί να επιχορηγεί 
τα αναγνωρισµένα Ελληνικά Επιµελητήρια στην αλλοδαπή. Το ύψος της 
επιχορήγησης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του 
παρόντος νόµου για τα Επιµελητήρια εφαρµόζονται αναλογικά και για την Κ.Ε.Ε.. 



Οι προϋπολογισµοί των Επιµελητηρίων, εκτός από το τµήµα αυτών που αφορά τη 
µισθοδοσία των υπαλλήλων τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκοµίσουν 
απόδειξη από τράπεζα, µε την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που 
αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούµενη κλεισµένη οικονοµική 
χρήση.»  

 

 

Άρθρο 25  

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην 
Ελλάδα µε τον όρο της αµοιβαιότητας, αµιγή αλλοδαπά Επιµελητήρια, εφόσον 
συµµετέχουν σε αυτά είκοσι τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόµενης 
χώρας ή χωρών, που είναι εγκατεστηµένοι επαγγελµατικά στην Ελλάδα, δύο 
τουλάχιστον χρόνια πριν από την ίδρυση του Επιµελητηρίου και έχουν την 
εµπορική ιδιότητα.»  

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Χρήση όρου «Επιµελητήριο»: Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από 
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Επιµελητήριο» 
ή η απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης αυτής από σωµατεία Ελλήνων και 
αλλοδαπών, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών των χωρών των µελών 
τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης «Επιµελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.»  

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 26  

Τροποποιήσεις διατάξεων  

1. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995, 
όπως ισχύει, η φράση «εµποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών» 
αντικαθίσταται από τη φράση «Κυριακάτικων Αγορών».  

β) To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Με απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου κάθε Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, εκτός των Ν.Α. Αθηνών- Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται 



ύστερα από γνώµη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, 
ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που έχουν προηγουµένως διαγραφεί και τις 
πραγµατικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε Ν.Α..»  

γ) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ο αριθµός «7» που περιέχεται στη φράση «που αναφέρονται στην 
παράγραφο 7» από τον αριθµό «6».  

δ) Στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: 

«6. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαιθρίου Εµπορίου διαπιστώνεται ότι, µε την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, 
επιβλήθηκαν χρηµατικά πρόστιµα καθ' υπέρβαση αρµοδιότητας ή δεν 
αξιολογήθηκαν προηγουµένως στοιχεία και έγγραφα του ελεγχοµένου τα οποία 
κρίνονται επαρκή για τη διαπίστωση της µη τέλεσης παράβασης, ο ελεγχόµενος 
µπορεί, µε αίτησή του προς την αρµόδια Τριµελή Επιτροπή που ορίζεται µε τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, να ζητήσει τον επανέλεγχο της υπόθεσής του και 
τη µη βεβαίωση του προστίµου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Η ανωτέρω αίτηση 
υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση 
της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής. Στη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε κάθε Περιφέρεια της 
χώρας συγκροτούνται, µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των Γενικών 
Γραµµατέων των οικείων Περιφερειών, αντίστοιχα, Τριµελείς Επιτροπές, οι οποίες 
αποτελούνται από υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι 
Επιτροπές αυτές αποφαίνονται επί των υποβαλλόµενων αιτήσεων το αργότερο 
εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή τους.»  

ε) Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β του ν. 
2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίοδος ως εξής:  

«Στον ίδιο ειδικό κωδικό µπορεί να µεταφέρονται κονδύλια και από άλλους 
κωδικούς της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας για την αµοιβή των µελών των 
Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου Ν.Α. Αθηνών-
Πειραιώς.»  

στ) Από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995, 
όπως ισχύει, διαγράφεται η λέξη «Λήµνος».  

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Η κατά τα προηγούµενα άρθρα ασφάλιση συνάπτεται από ασφαλιστές οι οποίοι 
ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα.»  

3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 23/2005 (ΦΕΚ 31 Α΄) και µετά τη 
φράση «στις παραγράφους 2 και 3» αντικαθίσταται η φράση «του παρόντος 
άρθρου» από τη φράση «του άρθρου 17β».  

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 
Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται αναδροµικά από 2.8.2005, ως εξής:  

«Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθµός των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, το ύψος της αποζηµίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στον 
Πρόεδρο και στα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σε αυτούς που εκτελούν χρέη 



εισηγητή των υποθέσεων, καθώς και στους βοηθούς τους, στον γραµµατέα της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού και στους αναπληρωτές τους, καθορίζονται κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.»  

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται αναδροµικά από 2.8.2005, ως εξής:  

«Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και οι 
αναπληρωτές τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο 
λειτούργηµα ή κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα επιχειρηµατική ή µη, που 
δεν συµβιβάζονται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, εκτός από τα καθήκοντα µέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. µε 
καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.»  

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003, µετά τη φράση 
««Οργανισµός του Ταµείου Λαϊκών Αγορών»» προστίθεται η φράση «και 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στο Τµήµα Μηχανογράφησης».  

7. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθεται 
παράγραφος 19, ως εξής:  

«19. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή µε θητεία που 
συµπίπτει µε αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ορίζεται 
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., µετά από εισήγηση του 
γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόµενος από το µόνιµο ή µε απόσπαση προσωπικό 
του Ε.Φ.Ε.Τ.. Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή 
απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. 
όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι απών και ασκεί τις αρµοδιότητες αυτού ή 
όσες αρµοδιότητες µεταβιβασθούν σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι 
αποδοχές του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.»  

8. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3297/ 2004 (ΦΕΚ 259 Α΄) 
αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:  

«1. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικών επιστηµόνων και πέντε (5) θέσεις 
βοηθών ειδικών επιστηµόνων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, δέκα (10) τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής, τρεις (3) θέσεις ∆Ε 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τη διοικητική υποστήριξη της Γραµµατείας της 
Αρχής, µία (1) θέση ΥΕ κλητήρα και µια (1) θέση ∆Ε οδηγού.  

2. Για τα προσόντα και τη διαδικασία διορισµού των ειδικών επιστηµόνων και των 
βοηθών ειδικών επιστηµόνων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).  

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 
220 Α΄), οι αποδοχές των ειδικών επιστηµόνων και των βοηθών ειδικών 
επιστηµόνων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή.»  



9. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού του Συνηγόρου του Καταναλωτή εξακολουθεί 
να διενεργείται µέχρι το τέλος του έτους 2006 από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να 
παρατείνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ο 
έλεγχος, η εκκαθάριση και η ενταλµατοποίηση των δαπανών εξακολουθεί να 
γίνεται από την οικεία Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού του Συνηγόρου του Καταναλωτή.  

10. Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 3377/2005 
(ΦΕΚ 202 Α΄) η φράση «του άρθρου 9» αντικαθίσταται από τη φράση «του 
άρθρου 10». Στην παράγραφο 5 το άρθρου 29 του ίδιου νόµου, η φράση «της 
παραγράφου 5 του άρθρου 14» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 5 
του άρθρου 16».  

11. Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:  

«18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, µετά από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθορίζεται το ύψος 
των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης του 
προέδρου και των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και του 
προσωπικού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, για εκτέλεση υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26.»  

 

 

Άρθρο 27  

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) 
αντικαθίσταται, ως εξής:  

«δ. Ειδικά για την Άδεια Εµπορίας υγραερίων:  

Ο κάτοχος της άδειας αυτής, εφόσον εµπορεύεται υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να 
διαθέτει τουλάχιστον 30.000 επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου οι οποίες 
φέρουν, µε ανεξίτηλο τρόπο, την επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της Άδειας 
Εµπορίας υγραερίων που τις διακινεί.»  

 

 

Άρθρο 28  

Το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) επαναδιατυπώνεται ως εξής:  

«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
ρυθµίζεται το γενικό πλαίσιο του ωραρίου της ηµερήσιας και νυκτερινής 
λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών καυσίµων, ανεξάρτητα από το χώρο στον 



οποίο βρίσκονται (υπαίθριο ή ηµιυπαίθριο χώρο ή στεγασµένο χώρο στάθµευσης 
και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων) οι εγκαταστάσεις τους.  

2. Η λειτουργία των πρατηρίων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 
είναι ελεύθερη καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου της ηµερήσιας λειτουργίας, κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες.  

3. Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Νοµάρχη καθορίζονται:  

α) Τα πρατήρια υγρών καυσίµων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες, υποχρεωτικώς, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, 
εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που 
καθορίζεται κατά την παράγραφο 1.  

Τα ανωτέρω πρατήρια δεν µπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 10% 
και µεγαλύτερο του 20% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νοµού.  

β) Τα πρατήρια υγρών καυσίµων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ 
περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική 
απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της ηµερήσιας λειτουργίας που 
καθορίζεται κατά την παράγραφο 1.  

Τα ανωτέρω πρατήρια δεν µπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 25% 
και µεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νοµού.  

γ) Τα πρατήρια υγρών καυσίµων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ 
περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική 
απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας 
που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν µπορεί να 
αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 25% και µεγαλύτερο του 50% του 
συνόλου των πρατηρίων του οικείου νοµού.  

Η διάρκεια λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίµων, όπως καθορίζεται στις 
περιπτώσεις α΄ και γ΄, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο (2) ωρών από τη 
λήξη του ωραρίου της ηµερήσιας λειτουργίας.  

4. Τα πρατήρια υγρών καυσίµων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της 
προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται σύµφωνα µε πίνακες που καταρτίζονται 
από τις κατά τόπους αρµόδιες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δύο (2) φορές το 
χρόνο και ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειµερινής περιόδου, 
αντίστοιχα, µετά από γνώµη των οικείων αντιπροσωπευτικών ενώσεων 
βενζινοπωλών ή, αν αυτές ελλείπουν, της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.  

Τα πρατήρια υγρών καυσίµων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 3, καθορίζονται µετά από γνώµη της οικείας αντιπροσωπευτικής 
ένωσης βενζινοπωλών ή, αν αυτή ελλείπει, της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών 
Ελλάδος.  

Η γνώµη που αναφέρεται στα προηγούµενα εδάφια υποβάλλεται στον αρµόδιο 
Νοµάρχη δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή εκ µέρους του σχετικής 
πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, ο Νοµάρχης προβαίνει στην 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώµη των ανωτέρω φορέων.  

5. Τα πρατήρια υγρών καυσίµων που βρίσκονται στους αυτοκινητόδροµους, όπως 
αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), 



καθώς και τα πρατήρια που βρίσκονται σε όλα τα νησιά της χώρας, εκτός από την 
Εύβοια, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Λέσβο, τη Σάµο, τη Χίο και 
τη Σαλαµίνα, µπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, καθ' όλες τις ηµέρες, εργάσιµες, 
Κυριακές και αργίες, χωρίς τους περιορισµούς των ωραρίων ηµερήσιας και 
νυκτερινής λειτουργίας.  

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αποκλειστικά και: α) για τη 
διάθεση υγραερίου από πρατήρια πώλησης υγραερίου, µικτά ή αµιγή, κατά την 
έννοια των διατάξεων του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, µόνο για την 
κίνηση οδικών οχηµάτων και β) για τα πρατήρια υγρών καυσίµων που λειτουργούν 
στις µαρίνες, µόνο για τον ανεφοδιασµό αλιευτικών, τουριστικών και σκαφών 
αναψυχής και στους χώρους αερολιµένων, µόνο για τον ανεφοδιασµό των 
αεροσκαφών.  

6. Απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων, των οποίων η 
λειτουργία δεν προβλέπεται από τις αποφάσεις των οικείων Νοµαρχών, που 
εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τα πρατήρια αυτά παραµένουν 
υποχρεωτικά κλειστά.  

7. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις αποφάσεις των Νοµαρχών που εκδίδονται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και στις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος νόµου.»  

 

 

Άρθρο 29  

Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:  

«Γ. Ειδικώς για την ∆.Ε.Η. και για τις θέσεις διοικητικού ή µη προσωπικού όλων 
των κατηγοριών, των λιγνιτωρυχείων, των σταθµών παραγωγής (ΑΗΣ και ΥΗΣ) 
και των αυτόνοµων και τοπικών σταθµών παραγωγής (ΑΣΠ και ΤΣΠ) των νησιών, 
προτάσσονται κατά κατηγορία θέσεων οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι του 
αντίστοιχου δήµου ή κοινότητας, στην περιοχή του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο 
σταθµός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, 
οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι των λοιπών δήµων ή κοινοτήτων του 
οικείου νοµού, εφόσον δηλώσουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί 
δεκαετία τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της οποίας αποκλείεται οποιαδήποτε 
µετάθεση ή µετάταξη ή απόσπαση.»  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  

 

Άρθρο 30  

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις  



Α. 1. Με την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και από το χρόνο που αυτό καταστεί 
προσβάσιµο σύµφωνα µε το άρθρο 18, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν 
κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών, 
Μητρώα Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, στο Κεντρικό, στα ειδικά και στα 
νοµαρχιακά Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών και στα Μητρώα Επωνυµιών και Μελών 
του οικείου Επιµελητηρίου.  

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, ως έγγραφο νοείται και το 
έγγραφο που παράγεται µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλον τρόπο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.  

Β. 1. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµάτων, των υπουργικών 
αποφάσεων και των κανονισµών, που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου 
µέρους του νόµου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγµατα, οι 
υπουργικές αποφάσεις και οι κανονισµοί που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 2081/1992, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του νόµου αυτού.  

2. Αν, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού λειτουργούν αυτοτελή 
εµποροβιοµηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελµατικά Επιµελητήρια, αυτά 
εξακολουθούν να λειτουργούν νόµιµα.  

3. Ο διαχωρισµός ή η συνένωση Τµηµάτων, τα οποία δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, 
γίνεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής 
διαδικασίας από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζεται η καταβολή των ποσών που 
προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 
2081/1992, οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και ο χρόνος καταβολής και οι δόσεις των 
ανωτέρω ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

5. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των 
Επιµελητηρίων, µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, θα διεξαχθούν το 
πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουνίου 2006.  

Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων θα διεξαχθούν 
µεταξύ 15 Σεπτεµβρίου και 15 Οκτωβρίου 2016. Η θητεία των εκλεγµένων 
οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων παρατείνεται µέχρι τη διεξαγωγή των 
εκλογών κατά το προηγούµενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που θα 
συγκροτηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 όπως ισχύει (Α΄ 297), 
διατηρούνται και παραµένουν αρµόδιες για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των 
Επιµελητηρίων κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού, η προθεσµία του πρώτου εδαφίου µπορεί να παραταθεί άπαξ έως και 
τέσσερεις (4) µήνες.»  

Η θητεία των οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων, που λειτουργούν κατά την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, παρατείνεται µέχρι το χρόνο που προβλέπεται 
στο προηγούµενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2081/1992 για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης 
των Επιµελητηρίων διατηρούνται και παραµένουν αρµόδιες για την ανάδειξη των 
οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν, 
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.  



Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., µετά την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήµερο του 
µηνός ∆εκεµβρίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε. που 
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού παρατείνεται µέχρι το 
χρόνο που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο.  

]«Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής 
Ελληνικής Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, µετά τις εκλογές των 
Επιµελητηρίων ως ανωτέρω, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) µήνες µετά από την 
εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων, σύµφωνα µε το πρώτο 
εδάφιο του παρόντος. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής Ελληνικής 
Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, που λειτουργεί µέχρι της 
διεξαγωγής των εκλογών αυτών, παρατείνεται µέχρι το χρόνο που προβλέπεται 
στο προηγούµενο εδάφιο.»  

Οι εκλογές που θα διεξαχθούν κατά τα προηγούµενα εδάφια θα διενεργηθούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.  

 

 

Άρθρο 31  

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:  

«Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 4,24 ευρώ µηνιαίως ανά µετρητή 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, υπολογίζεται από πρώτης διαδροµής 
καταµέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µετρητών ∆.Ε.Η. και 
εισπράττεται µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η., η οποία παρακρατεί προµήθεια 
0,5 % για την είσπραξη και απόδοση αυτή. ∆εν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος 
(εισφορά) για τους µετρητές, από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται οι κοινόχρηστοι 
χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.».  

 

 

Άρθρο 32  

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2919/2001 
(ΦΕΚ 128 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  

«Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και 
αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που 
διορίσθηκαν σε θέσεις ∆ιευθυντών ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, εφόσον τα πρόσωπα 
αυτά είναι συνταξιούχοι ή έχουν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης από 
οποιονδήποτε φορέα.»  

 



 

Άρθρο 33  

Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:  

α) του άρθρου 11 του ν. 3485/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), όπως ισχύει,  

β) του άρθρου 22 του ν.δ. 3717/1957 (ΦΕΚ 131 Α΄),  

γ) της υπ' αριθµ. 3833/17.1.1956 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, 
Βιοµηχανίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 

 

Άρθρο 34  

Στην Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που 
συστάθηκε µε το π.δ. 248/ 1989 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει, συνιστώνται Γενική 
∆ιεύθυνση και αντίστοιχη θέση Γενικού ∆ιευθυντή.  

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Ανάπτυξης, καθορίζονται η διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης σε ∆ιευθύνσεις, 
Τµήµατα και Γραφεία, οι αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο αριθµός, των 
οργανικών θέσεων αυτής, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, χωρίς αύξηση 
του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων της Γ.Γ.Ε.Τ., ο τρόπος στελέχωσής 
της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζονται και οι 
αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή.  

 

Άρθρο 35  

1. Αναστέλλεται η ένταξη στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης των Γραφείων 
Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), που προβλέπεται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) αναδροµικά από 
11.10.2004 έως 31.12.2006. Επίσης αναστέλλεται µέχρι 31.12.2006 η 
δραστηριότητα της ∆ιευθύνσεως Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 
212 Α΄), στο αντικείµενο που αφορά τη διοίκηση, στελέχωση και λειτουργία των 
Γραφείων Εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της αναστολής οι αρµοδιότητες αυτές θα 
ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ. µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 του π.δ. 149/2005, διατηρουµένης της 
∆ιευθύνσεως Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. (άρθρο 11 του π.δ. 343/2001, 
ΦΕΚ 231 Α΄) µέχρι 31.12.2006.  

2. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται το άρθρο 3 του π.δ. 
343/2001 (ΦΕΚ 231 Α΄).  

 



 

Άρθρο 36  

Καταργούµενες διατάξεις  

Α. Από την έναρξη της ισχύος του πρώτου µέρους του νόµου αυτού καταργούνται:  

α. Η υπ' αριθµ. Κ3-4114 της 22.12.1986 του Υπουργού Εµπορίου, όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ' αριθµ. Κ2-7521 της 23.9.1993 απόφαση του ιδίου.  

β. Η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης υπ' αριθµ. Κ2-10200/2002.  

γ. Οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εµπορικού Νόµου.  

δ. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη µε το περιεχόµενο των διατάξεων του 
νόµου αυτού ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του.  

Β. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται:  

α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992.  

β) Οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2081/ 1992.  

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 802/1978 (ΦΕΚ 
121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3377/2005.  

 

 

Άρθρο 37  

Έναρξη ισχύος  

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.  

Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.  

 

Αθήνα, 1 ∆εκεµβρίου 2005  
 


