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ζειίδα 2

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κειεηάηαη ε δηεμαγσγή θαηαρψξεζεο ησλ
εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. Ζ ελέξγεηα απηή ζπκβάιιεη
ζηελ αθξηβή θαη ζπλεπή κεζνδνινγία, πιεξνθφξεζε θαη εθαξκνγή ησλ κεηξψσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ απνπζία ηνπ νξγάλνπ απηνχ δεκηνπξγνχζε έληνλα
πξνβιήκαηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί επηηαθηηθή
αλάγθε ε εδξαίσζή ηνπ. Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλαιχεη ηνπο επηκέξνπο
λφκνπο θαη εθζέηεη ηα φξγαλα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.
Πξνβάιινληαη εθηελψο θαη ιεπηνκεξψο ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηάδηα θαηαρψξεζεο ηεο
εκπνξηθήο εηαηξείαο ζηνλ Γ.Δ.ΜΖ. κε βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη
θαηαζηαηηθά.
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ζειίδα 6

ΔΗΑΓΩΓΖ
Αληηθείκελν Μειέηεο

1.1

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο επέβαιαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ
νξγάλσζεο, ελεκέξσζεο θαη ρξήζεο ησλ κεηξψσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Άιισζηε
ε ελ ιφγσ δξάζε απνηεινχζε αλέθαζελ πάγην αίηεκα ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ε
δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ εκπνξηθνχ κεηξψνπ. Εεηήκαηα φπσο νη επηθαιχςεηο
ζηνηρείσλ, πξνβιήκαηα

νλνκαηνινγίαο, νη

δηαθνξεηηθέο

θσδηθνπνηήζεηο, ε

απνζπαζκαηηθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ θνξείο, ε έιιεηςε ζηνηρείσλ
ηζηνξηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ θ.ι.π., απνηεινχζαλ κεξηθά κφλν απφ ηα πξνβιήκαηα ηα
νπνία αληηκεηψπηδε ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ.
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε δεκηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ
(Γ.Δ.ΜΖ.) φισλ ησλ λνκηθψλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα έρεη ζπληειέζεη
ζηελ βειηίσζε δηαρεηξηζηηθψλ δεηεκάησλ δεδνκέλνπ φηη έρεη επηηεπρζεί θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο.
Αληίζηνηρα πνιιέο δπηηθέο ρψξεο έρνπλ πινπνηήζεη παξφκνηα κεηξψα γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ φπσο:


House of Companies (Αγγιία), 1



Public Register (Ακεξηθή, ηγθαπνχξε)

Γηα ηηο ρψξεο απηέο, ην ειεθηξνληθφ εκπνξηθφ κεηξψν επηρεηξήζεσλ απνηειεί
παξάγνληα δηαθάλεηαο, εμαζθάιηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη επηηάρπλζεο δηαδηθαζηψλ
θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε επηρεηξεζηαθφ αιιά θαη πνιηηεηαθφ επίπεδν.

1

Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 2,7 εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, κε πάλσ απφ 370.000 λέεο εγγξαθέο θάζε ρξφλν. Σν Companies House (Μεηξψν εηαηξεηψλ)
είλαη ν βαζηθφο θξαηηθφο νξγαληζκφο πνπ ζπληνλίδεη ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην (Companies Registry ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία).
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Tν Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ Νφκν 3519/2005.
ηφρνο ηνπ λφκνπ απνηέιεζε ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο
κεηξψσλ επηρεηξήζεσλ πάζεο λνκηθήο κνξθήο, νη νπνίεο είραλ θαηαθεξκαηηζηεί ζε
δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. Σελ ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία απνηέιεζε ε
κεηάβαζε απφ ηνλ ρεηξφγξαθν ηξφπν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζε έλα εληαίν
πεξηβάιινλ απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη πςειήο απνδνηηθφηεηαο ελφο
Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.
Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ζπλδπαζηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ

ξφινπ

ησλ

Δπηκειεηεξηαθψλ

Φνξέσλ

νη

νπνίνη

κεηεμειίρζεζαλ

ζε

«θαηαζηήκαηα κίαο ζηάζεο» (one-stop-shop), απνηεινχλ θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηνλ
άμνλα ηεο απινπνίεζεο ησλ γεληθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ
πάζεο θχζεσο εκπιεθνκέλσλ, φζν θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ.
Δπηπξφζζεηα ζηφρνο ηνπ θνξέα είλαη λα απνηειέζεη φξγαλν δεκνζηφηεηαο,
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη κέζν πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δζφδσλ.

1.2

ηόρνο

Χο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο ηίζεληαη ηα εμήο :
 Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ
Μεηξψνπ
 Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηάδηα δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ηεο
εκπνξηθήο εηαηξείαο ζηνλ Γ.Δ.ΜΖ.
 Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε πνπ ζα ππάξμνπλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ
 Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα επηιπζνχλ
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1.3

Πεξίγξακκα Μειέηεο

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ζε ηξία επηκέξνπο θεθάιαηα.
Αξρηθά, ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ. Δπηζεκαίλνληαη ηα πνιιαπιά νθέιε απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο γηα εηαηξείεο θαη
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε, ηα φξγαλα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.
Σν δεχηεξν θεθάιαην πξνβάιιεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο εκπνξηθήο εηαηξείαο
ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. Δθηελψο αλαθέξνληαη νη ππφρξενη θαηαρψξεζεο ζην
Γ.Δ.Μ.Ζ., θαζψο θαη ηα θχξηα θαζήθνληα ησλ εγγξαθφκελσλ. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνπο εγγξαθφκελνπο αθνξνχλ είηε θπζηθά, είηε εκεδαπά, είηε
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα.
Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηα ζηάδηα
δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ηεο εκπνξηθήο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Με δηεμνδηθφ ηξφπν
ηίζεηαη ν ηξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θαηαρψξεζεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο. Ο αξηζκφο
Γ.Δ.ΜΖ. πνπ παξέρεηαη είλαη κνλαδηθφο γηα ηνλ θάζε εγγξαθφκελν θαη δελ
θαηαξγείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην φξγαλν απηφ.
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ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΟ
Δηζαγσγή
ην πξψην θπξίσο θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχεηαη ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.Μ.Ζ.) θαη εηδηθφηεξα παξνπζηάδεηαη
ν λφκνο 3419/2005 κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ν λφκνο 3853/2010 ν
νπνίνο ήξζε λα απινπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιεπφηαλ ζηνλ πξψην λφκν, ν
λφκνο 4072/2012 ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ λφκσλ φζνλ
αθνξά ηελ δεκνζηφηεηα ησλ νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ εηαηξηψλ, ην θεθάιαην
δεχηεξν ηνπ λφκνπ 4155/2013 ν νπνίνο αθνξά ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε κε ηε
ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 4262/2014 θαη ην άξζξν 82
ηνπ λφκνπ 4314/2014.

2.1Νόκνο 3419/2005
Σν Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ζεζκνζεηήζεθε κε ην Ν. 3419/2005 (ΦΔΚ Α 297/0612-2005) κε ηίηιν «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο
Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο».
πγθεληξσηηθά αλά άξζξν νξίδνληαη ηα αθφινπζα:

άξζξν 1

νξίδνληαη νη ππφρξενη θαηαρψξεζεο,

άξζξν 2

νη ππεξεζίεο Γ.Δ.Μ.Ζ. θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ,

άξζξν 3

πξνβιέπεηαη ε επνπηεία απηνχ ε νπνία γίλεηαη απφ Δπνπηηθφ
πκβνχιην θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο απηνχ.

άξζξν 4

νξίδνληαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο άιισλ ππεξεζηψλ,

άξζξν 5

δηάξζξσζε ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ.

άξζξν 6

πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο ησλ θαηαρσξήζεσλ ζηελ κεξίδα
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άξζξν 7

ε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο.

άξζξν 8

νξίδεη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο, ηήξεζεο ηεο Μεξίδαο θαη
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ,
απνζπαζκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ,

άξζξν 9

νξίδεη ηνλ ηξφπν δηφξζσζεο θαη κεηαβνιήο ησλ θαηαρσξήζεσλ

άξζξν 10

ηνλ ηξφπν δηαγξαθήο ησλ ππφρξεσλ,

άξζξν 11

πξνβιέπεη ηηο απηεπάγγειηεο θαηαρσξήζεηο, δηνξζψζεηο, κεηαβνιέο
θαη δηαγξαθέο.

άξζξν 12

πξνβιέπεηαη ε έλλνκε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε
αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. αξλείηαη λα πξνβεί ζηελ
αηηνχκελε θαηαρψξηζε, κεηαβνιή ή δηαγξαθή,

άξζξν 13

ν ηξφπνο ησλ δεκνζηεχζεσλ,

άξζξν 14

πξνβιέπνληαη νη μελφγισζζεο θαηαρσξήζεηο,

άξζξν 15

νξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαρψξεζεο.

άξζξν 16

πξνβιέπεηαη ε δεκνζηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ,

άξζξν 17

νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ

άξζξν 18

νξίδεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ.

2.1 Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών Τπόρξενη θαηαρώξεζεο
ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.), εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα
πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ.


Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην θαη δηαζέηνπλ
επαγγεικαηηθή ζηέγε ζηελ εκεδαπή.
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Ζ έλσζε πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην θαη δηαζέηνπλ
επαγγεικαηηθή ζηέγε ζηελ εκεδαπή θαη θάζε εκπνξηθή εηαηξεία.2



Οη επξσπατθνί φκηινη νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ3 θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ εκεδαπή.



Οη επξσπατθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ
θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ εκεδαπή.



Οη επξσπατθέο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
1435/2003/ΔΚ θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ εκεδαπή.



Οη ππφρξενη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ ηελ
θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ εκεδαπή έρνπλ απηνηειή
ππνρξέσζε εγγξαθήο, σο πξνο ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ ζηελ
εκεδαπή.



Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή
αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε
δ’, σο πξνο ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή.



Άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ
έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο δ’ θαη ε’, σο
πξνο ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία κέζσ ησλ νπνίσλ αζθνχλ εκπνξία
ζηελ εκεδαπή.

ην Γ.Δ.Μ.Ζ. εγγξάθνληαη πξναηξεηηθά:


νη θνηλνπξαμίεο,



νη αζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 784 ΑΚ,



ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ή
πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ρσξίο λα έρνπλ θαηαζηεί έκπνξνη απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
απηήο.

2

ήηνη ε νκφξξπζκε θαη εηεξφξξπζκε εηαηξεία, ν αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ζηνλ νπνίν

πεξηιακβάλεηαη ν αιιειναζθαιηζηηθφο θαη ν πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή
εηαηξεία, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ε αλψλπκε εηαηξεία
3

(ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 247)
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Σν Γ.Δ.ΜΖ. απνηειεί ην ειιεληθφ κεηξψν θαη ζπλδέεηαη κε ηα κεηξψα ησλ ινηπψλ
θξαηψλ-κειψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηάηαμε απηή (εζληθά κεηξψα) κέζσ κηαο
ζπγθεληξσηηθήο δέζκεο κέζσλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ («επξσπατθή
θεληξηθή πιαηθφξκα»), ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ησλ κεηξψσλ ηεο
Οδεγίαο 2012/17/ΔΔ.
ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ησλ κεηξψσλ ην Γ.Δ.ΜΖ. επηθνηλσλεί
ειεθηξνληθά κε ηα ινηπά εζληθά κεηξψα ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ιακβάλεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζηνηρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε άιιν εζληθφ κεηξψν
θαη αθνξνχλ θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο κε έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ππνθαηαζηήκαηα απηψλ εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο - κέινο απφ
εθείλν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε έδξα ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο ην Γ.Δ.Μ.Ζ. ρνξεγεί
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία γηα θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο κε έδξα ζηελ
εκεδαπή θαη ππνθαηαζηήκαηα.
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ
κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ζην επξσπατθφ εληαίν ζεκείν ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζην
ζχζηεκα δηαζχλδεζεο ησλ κεηξψσλ («ε πχιε»)
Απφ ηελ εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. εμαηξνχληαη


νη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 53/1987 (Α` 52),



νη λαπηηθέο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη θαηά ην λ. 959/1979 (Α` 192)



νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πινίσλ αλαςπρήο πνπ ζπληζηψληαη θαηά ην λ.
3182/2003 (Α` 220).

Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. θαη αξκνδηόηεηεο απηώλ

2.1.1

ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ ζπληζηάηαη Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ., ε
νπνία είλαη αξκφδηα γηα:


ηελ νξγάλσζε θαη Δπνπηεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην
Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.



ηελ θαλνληθή, δηαξθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο,
ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ εμππεξεηνχλ ηε
βάζε δεδνκέλσλ,
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ηε δηαπίζηεπζε ησλ λνκηκνπνηνχκελσλ, πξνο θαηαρψξεζε, πξνζψπσλ θαη ηε
δηαξθή πξνζβαζηκφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ λνκηκνπνηνχκελα
πξφζσπα,



ηελ άκεζε θαη, θαηά ρξνληθή αθνινπζία, ιήςε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάδνληαη θαη



ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο νξζφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο
αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ.

ε θάζε Δπηκειεηήξην ζπληζηάηαη εηδηθή ππεξεζία ("Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.") ε νπνία,
είλαη αξκφδηα γηα:
α. ηελ εμ απνζηάζεσο θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ ππφρξεσλ
ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη θάζε κεηαγελέζηεξε πξφζζεηε θαηαρψξεζε, κεηαβνιή ή Γηαγξαθή
πθηζηάκελσλ θαηαρσξήζεσλ θαη
β. ηελ παξαιαβή, ηελ πξσηνθφιιεζε θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ
αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ
λνκηθψλ πξάμεσλ, ησλ δειψζεσλ, ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ηνπο ππφρξενπο θαη δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαρψξηζε, κεηαβνιή ή δηαγξαθή,
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο ηεο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο,
ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηεο
αλψλπκεο εηαηξείαο, φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ «Τπεξεζία Μηαο ηάζεο»,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ θαζ` χιελ θαη θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα
ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θχξηα
επαγγεικαηηθή θαηνηθία. Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ή ηα πξαθηνξεία, ε θαζ` χιελ θαη
θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ., θαζνξίδεηαη απφ ηελ θχξηα
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ έδξα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ πξαθηνξείνπ, αληίζηνηρα.
Κάζε ππφρξενο ππάγεηαη ζε κία κφλν ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Γηα ηηο εηαηξείεο ηα κέιε
ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη ζε εγγξαθή ζε θάπνην Δπηκειεηήξην, σο ππεξεζίεο
Γ.Δ.ΜΖ. νξίδνληαη νη Τπεξεζίεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ απηψλ.
Οη ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαρσξίζεηο ζην
Γ.Δ.ΜΖ.. Καη` εμαίξεζε νη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
λνκνζεζία, δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θαηαρσξίζεηο
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ζηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο ηεο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο (απιήο ή θαηά
κεηνρέο) εηαηξίαο, ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.
ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζπληζηάηαη, κία (1) νξγαληθή ζέζε
επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.
Ζ ζέζε πιεξνχηαη απφ δηθεγφξν, κε εηδίθεπζε ζην εκπνξηθφ δίθαην πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηνρή ζρεηηθνχ δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο.
Ο αλσηέξσ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο επηθνπξεί ηηο ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην
Γ.Δ.ΜΖ., φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ
λνκηκφηεηαο ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο, κεηαβνιήο, Γηαγξαθήο θαη θάζε άιιεο
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ., ησλ ππεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηνπ Σκήκαηνο
Γ.Δ.ΜΖ. θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

2.1.2

Δπνπηεία

Σν Γ.Δ.ΜΖ. επνπηεχεηαη απφ Δπνπηηθφ πκβνχιην, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην
νπνίν απαξηίδεηαη απφ επηά (7) κέιε, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.
1 κέινο ΓΔΠ ησλ Α.Δ.Η.

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηνηθεηηθήο, ηεο πνιηηηθήο,
ηεο λνκηθήο ή ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, σο Πξφεδξν, κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,

1 δηθεγφξν

κε εηδίθεπζε ζην εκπνξηθφ δίθαην ή ζην ηδησηηθφ δηεζλέο
δίθαην δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο Α.Δ.Η.,
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ

1εηδηθφ επηζηήκνλα

κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ απνδεηθλχεηαη
απφ

ηελ

θαηνρή

δηδαθηνξηθνχ

ή

κεηαπηπρηαθνχ

δηπιψκαηνο Α.Δ.Η. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
2 ππαιιήινπο

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο
Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Δκπνξίνπ

ηνπ

Τπνπξγείνπ
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Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο
1ππάιιειν

εθπξφζσπν

ηεο

Κεληξηθήο

Δλσζεο

Δπηκειεηεξίσλ

(Κ.Δ.Δ.), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
1ππάιιειν

εθπξφζσπν ηεο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Τπαιιήισλ
Δπηκειεηεξίσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.

Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σα
αλαθεξφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο ε` θαη ζη` κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:


ζπληνλίδεη ηα Σκήκαηα θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη ηηο
Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο,



κεξηκλά γηα ηελ έλαξμε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ,



ζπληνλίδεη ην έξγν ηεο κεηάπησζεο ησλ αξρείσλ απφ ηα Μεηξψα ησλ
Δπηκειεηεξίσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ.,



κεξηκλά γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ απφ
φια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο θαη ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο,



κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ,



παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία, ζπγθεληξψλεη ηα πξνβιήκαηα θαη πξνηείλεη πξνο
ην επνπηεχνλ Τπνπξγείν ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο.



Θέηεη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηθαηξνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο πνπ επεμεγνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ
νπνίσλ ηξίηα κέξε κπνξνχλ λα εκπηζηεχνληαη.

ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Δ.ΜΖ ηνπνζεηείηαη. Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο κε
επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ζε ζέκαηα
αλάπηπμεο ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η.( κε αλαπιεξσηή
ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ..
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Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη έρεη ζεηεία πέληε εηψλ.
Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε, εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ
πξάμεσλ πνπ εθδίδεη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,
δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απξφζθνπηεο θαη απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ..
Ζ ακνηβή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, θαζνξίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.), ε δαπάλε ηεο νπνίαο βαξχλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο.»
Σν πκβνχιην απηφ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζεηεία πέληε (5) εηψλ.
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Κεληξηθνχ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.), ε δαπάλε ησλ
νπνίσλ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. ην Δπνπηηθφ πκβνχιην παξέρεηαη
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ Κ.Δ.Δ.

2.1.3

Αξκνδηόηεηα άιισλ Τπεξεζηώλ

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δελ ζίγνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
(Ο.Σ.Α.) δεχηεξνπ βαζκνχ, γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
Οη ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. παξάγνπλ ςεθηαθά αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο,
πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηέο, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζε ειεθηξνληθή
κνξθή θαη ηα δηαβηβάδνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Ζ ππνρξέσζε απηή αλαθέξεηαη
θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ησλ
επξσπατθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ επξσπατθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ, γηα ηηο νπνίεο
ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δπζχο σο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο αζθήζνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπο, θνηλνπνηνχλ
απζεκεξφλ, κε ειεθηξνληθά κέζα, ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνπλ ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ..
Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ησλ Ν.Α., πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο, ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο, ηηο επξσπατθέο ζπλεηαηξηζηηθέο
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εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, θνηλνπνηνχλ απζεκεξφλ, κε
ειεθηξνληθά κέζα, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηηο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν ππφρξεν πνπ ππάγεηαη ζε απηέο θαη
επεξεάδνπλ ηηο θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ., φπσο ηηο απνθάζεηο Γηαγξαθήο ή
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζεο εηαηξείαο ή ππνθαηαζηήκαηνο.
.
Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δελ ζίγνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ λα ηεξνχλ
γηα ηα κέιε ηνπο κεηξψα αλεμάξηεηα απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη αξρεία αζθαιείαο
παξάιιεια πξνο ην Γ.Δ.ΜΖ..

2.1.4

Γηάξζξσζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.

Σν Γ.Δ.ΜΖ. απαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ηε Μεξίδα θαη ην
Φάθειν.

Σν Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ θαη ε Μεξίδα ηεξνχληαη ειεθηξνληθά σο αξρεία
βάζεσλ δεδνκέλσλ, πξνζβάζηκσλ κε ειεθηξνληθά κέζα, νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη
απφ εηδηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ εγθαζίζηαηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
Γ.Δ.ΜΖ..
ην Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ θαηαρσξίδνληαη, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, νη
εκπνξηθέο ή νη εηαηξηθέο επσλπκίεο ησλ ππφρξεσλ θαζψο θαη νη δηαθξηηηθνί ηίηινη ηεο
εθάζηνηε επηρείξεζεο θαηά ηξφπν επδηάθξηην απφ ηηο ήδε θαηαρσξηζκέλεο επσλπκίεο
άιισλ ππφρξεσλ πνπ ππάγνληαη ζε Δπηκειεηήξην ηνπ ίδηνπ λνκνχ.
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ηε Μεξίδα θαηαρσξίδνληαη, θαηά ρξνληθή αθνινπζία, πεξηιεπηηθέο αλαθνξέο ησλ
λνκηθψλ πξάμεσλ, ησλ δειψζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ Φαθέινπ πνπ αθνξνχλ ηνλ
ππφρξεν.
ην Φάθειν αξρεηνζεηνχληαη θαη θπιάζζνληαη νη αηηήζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ δηαβηβάδνληνο
ηελ αίηεζε ("λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα"), ηα δηθαηνινγεηηθά θάζε θαηαρψξεζεο ζην
Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ θαη ζηε Μεξίδα ("ζπλνδεπηηθά έγγξαθα") θαη γεληθά
φια ηα έγγξαθα γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε εκπνξηθήο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ("δεκνζηεπηέα έγγξαθα").
Ζ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηεξνχλ ηνπο Φαθέινπο ησλ ππφρξεσλ πνπ ππάγνληαη
ζηηο ππεξεζίεο απηέο.
Ζ εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. νινθιεξψλεηαη κε ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ
Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ζηε Μεξίδα θαη ζην Φάθειν, εθφζνλ ν Φάθεινο ηεξείηαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. Κάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή νινθιεξψλεηαη κε ηελ
θαηαρψξεζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ζηε Μεξίδα θαη ζην Φάθειν, εθφζνλ ν Φάθεινο
ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή4. Αλ ν θάθεινο δελ ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
ε αξρεηνζέηεζε ζε απηφλ ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ δελ απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.
Με ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ηνπ ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ., ε Κεληξηθή Τπεξεζία
Γ.Δ.ΜΖ. ρνξεγεί απηνκάησο ζε απηφλ ηνλ Αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ.. Ο Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ.
ρνξεγείηαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε ππφρξεν θαη
παξακέλεη ν ίδηνο θαη κεηά ην κεηαζρεκαηηζκφ ή ηε Γηαγξαθή ηνπ ππφρξενπ απφ ην
Γ.Δ.ΜΖ..
Ζ θαηαρψξεζε, αξρηθή ή κεηαγελέζηεξε, ζεσξείηαη φηη ζπληειέζζεθε κε ηελ
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάζζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. κε ηξφπν, ψζηε ηα δεδνκέλα απηά λα κπνξνχλ,
εθεμήο, λα αλαθαινχληαη αλαιινίσηα απφ ηελ θεληξηθή κλήκε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη λα
αλαγηγλψζθνληαη κε ηερληθά κέζα. Μφιηο ζπληειεζηεί ε θαηαρψξεζε θαηά ην
πξνεγνχκελν εδάθην, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. απνζηέιιεη απηνκάησο θαη κε

4

Αλ κεηαβάιιεηαη ην αζηηθφ φλνκα ή ε επσλπκία, απαηηείηαη επηπιένλ θαηαρψξεζε θαη ζην

Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ.
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ειεθηξνληθά κέζα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., απνδεηθηηθφ
θαηαρψξεζεο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία θαη ψξα θαηαρψξεζεο
ηεο ζρεηηθήο πξάμεο θαη έλαο, κνλαδηθφο, γηα θάζε θαηαρψξεζε, θσδηθφο αξηζκφο
("Κσδηθφο Αξηζκφο Καηαρψξεζεο"). Κάζε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ζπζρεηίδεηαη
κε ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο θαη αλαγξάθεη ηνλ αθξηβή ρξφλν δηελέξγεηάο
ηεο, ηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηνλ ππάιιειν πνπ δηελήξγεζε απηήλ. Ο
ππάιιεινο απηφο επζχλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο νξζφηεηαο θαη
ηεο πιεξφηεηαο ηεο θαηαρψξεζεο, κε βάζε ηε ζρεηηθή αίηεζε ή ηα ζηνηρεία πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ απηεπάγγειηε θαηαρψξεζε ή θάζε κεηαγελέζηεξε πξάμε απηήο.
Ζ Μεξίδα θαη ν Φάθεινο ηεξνχληαη κε βάζε ηνλ Αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ.. Σν Γεληθφ
Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ ηεξείηαη κε βάζε ηελ επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ
ππφρξενπ. Ο αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ. αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά:
α) ζε θάζε έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη πξνο θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.,
β) ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδνπλ νη ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ.
γ) ζε θάζε έληππν πνπ αθνξά ηνλ ππφρξεν.
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. απνηειεί ην ειιεληθφ ειεθηξνληθφ «Δζληθφ
Γειηίν

Δκπνξηθήο

Γεκνζηφηεηαο».

ην

δηαδηθηπαθφ

ηφπν

ηνπ

Γ.Δ.ΜΖ.

δεκνζηεχνληαη ην Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ε κεξίδα θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία
απαξαίηεηε γηα ηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ..
Κάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα δσξεάλ πξφζβαζεο, ςεθηαθήο
απνζήθεπζεο ζε δηθά ηνπ ειεθηξνληθά κέζα, εθηχπσζεο θαη ελ γέλεη αλαπαξαγσγήο
θάζε πξάμεο, ζηνηρείνπ ή αλαθνίλσζεο πνπ αλαξηάηαη δεκφζηα ζην δηαδηθηπαθν ηφπν
ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. είηε απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. είηε κε επηκέιεηα ησλ ππφρξεσλ
πξνζψπσλ.

2.1.4.5 Καηαρσξήζεηο ζηε Μεξίδα
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη νη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε Μεξίδα:


ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ,



ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ελψζεσλ πξνζψπσλ,
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ησλ ππνθαηαζηεκάησλ

ηε Μεξίδα θαηαρσξνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Ο Αξηζκφο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ ππφρξενπ



Ζ ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. πνπ δηελήξγεζε ηελ εγγξαθή ή ηε κεηαγελέζηεξε
θαηαρψξηζε θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ.



Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο εγγξαθήο θαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο
Καηαρψξηζεο.



Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ νη νπνίεο ρνξεγνχλ άδεηα
άζθεζεο επηηεδεχκαηνο

Οη δηθαζηηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο ν ππφρξενο θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε
πηψρεπζεο ή ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή άιιεο ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο
ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ ηνπ. Δπίζεο, ζηε Μεξίδα θαηαρσξίδνληαη ην
νλνκαηεπψλπκν, ην νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, ν αξηζκφο δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο γέλλεζεο, ε ηζαγέλεηα θαη ε
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθθαζαξηζηψλ, ησλ αλαγθαζηηθψλ δηαρεηξηζηψλ, ησλ
επηηξφπσλ θαη ησλ ζπλδίθσλ ηνπ ππφρξενπ.
Σα ζηνηρεία ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο πεξαηψλνληαη, αλαζηέιινληαη
ή αλαηξέπνληαη νη έλλνκεο θαηαζηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε.
Σα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε δεκνζίεπζε ηνπο απφ ηελ πησρεπηηθή
λνκνζεζία.
Σα ζηνηρεία ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ πηψρεπζεο ή δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ή άιιεο
ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ,
Ο αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή πξαθηνξείσλ ηνπ ππφρξενπ ζηελ εκεδαπή,
θαζψο θαη ε δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ. πνπ αθνξά ην θαζέλα απφ απηά.
Ο αξηζκφο, ε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή πξαθηνξείσλ ηνπ
ππφρξενπ ζηελ αιινδαπή.
ηε Μεξίδα θαηαρσξίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα θεθαιαηνπρηθέο
εηαηξείεο κε έδξα ζηελ εκεδαπή, θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


ε ηδξπηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθφ,
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νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο εηαηξείαο, θαζψο
θαη χζηεξα απφ θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ,
ην πιήξεο θείκελν απηψλ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ζηε λέα
δηαηχπσζή ηνπ,



ν δηνξηζκφο, ε απνρψξεζε, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ ηα
νπνία, είηε σο φξγαλν πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν, είηε σο κέιε ηέηνηνπ
νξγάλνπ:
o έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ. ε
πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα απηά είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, κε ηε
ζρεηηθή θαηαρψξηζε δηεπθξηλίδεηαη αλ ηα πξφζσπα απηά δχλαληαη λα
ελεξγνχλ κφλα ηνπο ή πξέπεη λα ελεξγνχλ απφ θνηλνχ,
o εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ,
o ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε, ζηελ επνπηεία ή ζηνλ έιεγρν ηεο
εηαηξείαο,



ηνπιάρηζηνλ θαη’ έηνο, ην χςνο ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ εθφζνλ ε
ηδξπηηθή πξάμε ή ην θαηαζηαηηθφ αλαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν θεθάιαην,
εθηφο αλ θάζε αχμεζε ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ,



ηα ινγηζηηθά έγγξαθα θάζε ρξήζεσο ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε είλαη
ππνρξεσηηθή5



νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο έδξαο,



ε ιχζε ηεο εηαηξείαο,



ε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ε αθπξφηεηα ηεο εηαηξείαο,



ν δηνξηζκφο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εθθαζαξηζηψλ,



ε πεξάησζε ηεο εθθαζαξίζεσο θαη ε δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα.

ηε Μεξίδα θαηαρσξίδνληαη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο πεξίπησζεο δ`
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:

5



ε ηαρπδξνκηθή ή άιιε δηεχζπλζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο,



ε αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο,
βάζεη ησλ Οδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 78/660/ΔΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 83/349/ ΔΟΚ (EE L

193 18.7.1983), 86/635/ΔΟΚ (EE L 372 31.12.1986) θαη 91/674/ΔΟΚ (EE L 374/31.12.1991),
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ην κεηξψν θξάηνπο - κέινπο, ζην νπνίν ηεξείηαη γηα ηελ εηαηξεία θάθεινο, κε
κλεία ηνπ αξηζκνχ εγγξαθήο ηεο ζε απηφ,



ε επσλπκία θαη ε κνξθή ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε επσλπκία ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο, εάλ δελ είλαη ε ίδηα κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο,



ν δηνξηζκφο, ε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ
θαη λα ηελ εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ:
o εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν σο φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο
ή σο κέιε ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηε δεκνζηφηεηα πνπ
ιακβάλεη ρψξα γηα ηελ εηαηξεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο
Οδεγίαο 2009/ 101/ΔΚ,
o σο κφληκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο, κε κλεία ηεο έθηαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,



ε ιχζε ηεο εηαηξείαο, ν δηνξηζκφο, ηα αηνκηθά ζηνηρεία θαη νη εμνπζίεο ησλ
εθθαζαξηζηψλ, ε πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο θαη ε ζρεηηθή κλεία ζην κεηξψν
θξάηνπο - κέινπο, ε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε εηαηξεία,



ηα ινγηζηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο, φπσο θαηαξηίζζεθαλ ειέρζεθαλ θαη
δεκνζηεχζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε
εηαηξεία6

2.1.5



ην θιείζηκν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.



Αηνκηθά ζηνηρεία

Γηαδηθαζία Καηαρώξεζεο

Ζ εγγξαθή θαη γεληθά θάζε θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξαγκαηνπνηείηαη, χζηεξα απφ
αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν, θαζψο θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Μηαο
ηάζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δηδηθφηεξα, νη αηηήζεηο θαηαρψξηζεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο ππφρξενπο ππνβάιινληαη
απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
6

ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 78/660/ΔΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 83/349/ΔΟΚ (EE L 193

18.7.1983) θαη 84/253 /ΔΟΚ ( EE L 126/20 12.5/1984),
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Ναπηηιίαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππφρξεν, κε εμαίξεζε ηελ αξρηθή
θαηαρψξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο ζχζηαζεο εθείλσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, πνπ
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία δελ πξνβιέπεηαη πξνεγνχκελε ρνξήγεζε έγθξηζεο ηνπ
εγγξάθνπ ζχζηαζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή.
Ζ αίηεζε θαηαρψξεζεο αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε Μεξίδα, θαη
ζπλνδεχεηαη, απφ ηα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ δελ απαηηείηαη, φηαλ απηά πεξηιακβάλνληαη
ήδε ζην Φάθειν ηνπ ππφρξενπ, σο πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα.
Σα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή.
Ζ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, πξνβαίλεη ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε ζηελ πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζεο θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηε ζαθήλεηα θαη ηε
λνκηκφηεηά ηνπο. Ο έιεγρνο, πνπ δηελεξγείηαη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην,
πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαβνιή θάζε ηέινπο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 8 θαη
θάζε θφξνπ ή εηζθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, σο πξνυπφζεζε
γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Δθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν δελ
πξνθχςεη θψιπκα θαηαρψξεζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. πξνβαίλεη ζηηο
θαηαρσξήζεηο, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, ην αξγφηεξν κέρξη ηε
δεχηεξε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ εκέξα
θαηά ηελ νπνία νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4
θνηλνπνηήζνπλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεξεζία ηηο πξάμεηο ηνπο.
Σν Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ., κε ηελ παξαιαβή ηεο απφθαζεο θαηαρψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα
γηα ηνλ ππφρξεν δηεχζπλζε θαηά ηελ παξάγξαθν 1, πξνβαίλεη απζεκεξφλ θαη ρσξίο
νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο θαηαρσξήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5.
Οη ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε, ηα
πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ λφκνπ θαη δελ είλαη αθξηβή θαη πιήξε, πξνζθαινχλ ηνλ ππφρξεν είηε εγγξάθσο
είηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο
δηεπθξηλίζεηο, δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηεο αίηεζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ
ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα (1) κήλα,
εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηαρσξίδνληαη. Ζ ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο παξαηείλεη θάζε λφκηκε
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πξνζεζκία πξνο θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Αλ ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5)
εκεξψλ ή ε πξνζεζκία πνπ παξαηείλεηαη παξέιζνπλ άπξαθηεο ή ν ππφρξενο ππνβάιεη
ηα ζηνηρεία, πιελ φκσο απηά θξηζνχλ φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ
θαη δελ είλαη αθξηβή θαη πιήξε, ε αίηεζε θαηαρψξεζεο απνξξίπηεηαη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ησλ ππεξεζηψλ θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη θαηαπίπηνπλ,
ππέξ απηψλ, ηα ζρεηηθά ηέιε θαηαρψξεζεο θαη ε επηκειεηεξηαθή ζπλδξνκή.
Οη ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε
δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη εθηειεζηέο απνθάζεηο θαη δηαηάμεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαηαρψξεζεο, έλλνκεο
θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο ηνπ ππφρξενπ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε θαηαρψξεζε ή
επεξεάδνπλ ηα θαηαρσξεηέα ζηνηρεία. Αλ εθθξεκεί δίθε ζρεηηθή κεέλλνκεο
θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο ηνπ ππφρξενπ, πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαρσξεηέα ζηνηρεία, ε
αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. κπνξεί, απηεπαγγέιησο, κεηά απφ
ζηάζκηζε ησλ εθαηέξσζελ ζπκθεξφλησλ, λα αλαζηείιεη ηελ θαηαρψξεζε κέρξη ηελ
έθδνζε νξηζηηθήο ή ηειεζίδηθεο απφθαζεο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο νξίδνληαη ε πξνζεζκία θαη ην ζεκείν
έλαξμεο απηήο, γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. κε ηα
λνκηκνπνηεηηθά θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ
δηελεξγνχλ νη Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο θαηά ην ζηάδην ζχζηαζεο ησλ νκφξξπζκσλ
εηαηξεηψλ,

ησλ

εηεξφξξπζκσλ

εηαηξεηψλ

(θάζε

κνξθήο),

ησλ

ηδησηηθψλ

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Μεηαβνιέο ζηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 6
θαηαρσξίδνληαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν, ππφ
θαλνληθέο ζπλζήθεο, εληφο 21 εκεξψλ, ην αξγφηεξν, απφ ηελ παξαιαβή ηεο πιήξνπο
ηεθκεξίσζεο γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαβνιέο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο γίλεηαη έιεγρνο
λνκηκφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ., φπνπ απαηηείηαη. Σαπηφρξνλε
ππνβνιή αζπλήζσο κεγάινπ αξηζκνχ αηηήζεσλ γηα θαηαρψξηζε δπλαηφλ λα
δηθαηνινγεί ηελ αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, β) Ζ πεξίπησζε α` δελ ηζρχεη γηα
ηα ινγηζηηθά έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2α πεξίπησζε ε`.
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2.1.6

Λνηπέο Πξνϋπνζέζεηο Δγγξαθήο

Ζ θαηαρψξεζε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ε ρνξήγεζε
αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε
κεξίδα ή πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε ηεο Μεξίδαο ηνπ ππφρξενπ ζην
Γ.Δ.ΜΖ., πξνυπνζέηνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, νη ελέξγεηεο δε απηέο γίλνληαη θαη κε ειεθηξνληθά
κέζα.
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ην
απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ζε πιηθή (έγραξηε) κνξθή ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Σν Γ.Δ.ΜΖ. δχλαηαη
λα εηζπξάηηεη θάζε πνζφ (ελδεηθηηθά θφξν ή ηέινο θ.ιπ.) ππέξ ηξίησλ, ζρεηηθά κε ηελ
θαηαρψξεζε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη γηα ηε
ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. Με θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θάζε άιινπ
ζπλαξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε
δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ άλσ πνζψλ.
Ζ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα θαη πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πνπ ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο
ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην
Γ.Δ.ΜΖ. ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή.
Ο αηηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ αλσηέξσ
αληηγξάθσλ θαη απνζπαζκάησλ, θαζψο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηζηνξηθφηεηαο ή ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη λα γίλεη ζχλζεηε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ εθηφο
ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ..
Με ηνλ ίδην ηξφπν νπνηνζδήπνηε έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη
αληίγξαθα, απνζπάζκαηα ή πηζηνπνηεηηθά ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη
ζην θάθειν θαη δελ δεκνζηεχνληαη ζην «Γειηίν Δκπνξηθήο Γεκνζηφηεηαο.
Σα σο άλσ αληίγξαθα, απνζπάζκαηα ή πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχληαη ζε έληππε ή
ειεθηξνληθή κνξθή κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2014 θαη έθηνηε απνθιεηζηηθά ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ αληηγξάθσλ θαη ησλ απνζπαζκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, ν ατηψλ θαηαβάιιεη πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκφδηα
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ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. εληαίν εηδηθφ ηέινο. Δάλ ν ατηψλ είλαη ν ίδηνο ππφρξενο, έλα απφ
ηα πηζηνπνηεηηθά εηεζίσο ρνξεγείηαη αηειψο.
Γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ν απψλ
θαηαβάιιεη πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. εληαίν εηδηθφ ηέινο. Σν
ζρεηηθφ ηέινο, πνπ είλαη εληαίν γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. αλά θαηεγνξία
ππφρξενπ, απνηειεί πφξν ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε εμαίξεζε εθείλν πνπ θαηαβάιιεηαη
ππέξ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππεξεζίαο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ην νπνίν απνηειεί εμ
νινθιήξνπ έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Σα ηέιε αξρηθήο θαηαρψξηζεο (εγγξαθήο) φζν θαη ηήξεζεο ηεο Μεξίδαο ηνπ
ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ. είλαη εληαία γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. αλά θαηεγνξία
ππφρξενπ, εηζπξάηηνληαη απφ απηέο ή απφ ηηο Τπεξεζίεο κηαο ζηάζεο, θαηά
πεξίπησζε θαη απνηεινχλ πφξνπο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε εμαίξεζε ηα ηέιε εθείλα
πνπ θαηαβάιινληαη ππέξ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππεξεζίαο
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηα νπνία
απνηεινχλ εμ νινθιήξνπ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Με

θνηλή

απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Οηθνλνκηθψλ

θαη

Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη ην χςνο, ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη νη
φξνη είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4, ε
θαηαλνκή, ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο απηψλ κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ, ν θνξέαο
ζπγθέληξσζεο, ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο απηψλ ησλ ηειψλ, θαζψο θαη ην
πνζνζηφ απφ απηά ηα ηέιε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ παγίσλ
δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ., ησλ ππεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ.
θάζε επηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε
θαζνξίδνληαη ηα παξαζηαηηθά ηεο θαηαβνιήο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπο, ν ηξφπνο
έθδνζεο, ζεψξεζεο θαη ππνγξαθήο ησλ αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ ζε έληππε ή
ειεθηξνληθή κνξθή, ηα ειάρηζηα θαηαρσξνχκελα ζηνηρεία ησλ πξνζσπηθψλ
εηαηξηψλ, ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ππφρξεσλ θάζε ρξφλν, θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ απηψλ.
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα
ξπζκίδεηαη ην δηθαίσκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ λα απνθηά, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαη
θαηαβνιήο αληίζηνηρνπ ηέινπο πξνο ηελ Κ.Δ.Δ., δηθαίσκα εμ απνζηάζεσο πξφζβαζεο
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ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη απηνδχλακεο αλάθιεζεο ησλ
απνζεθεπκέλσλ, ζε απηά, δεδνκέλσλ.
Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ ηέινπο, ην νπνίν απνηειεί
πφξν ηεο Κ.Δ.Δ., νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο αζθείηαη ην δηθαίσκα απηφ, θαηά
ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο
ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

2.1.7

Μεηαβνιή ησλ θαηαρσξήζεσλ

Κάζε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππφθεηηαη ζε δηφξζσζε, εθφζνλ είλαη εζθαικέλε
θαη ζε κεηαβνιή, εθφζνλ ηα λνκηθά γεγνλφηα, νη δειψζεηο, ηα έγγξαθα θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί έρνπλ κεηαβιεζεί.
Ζ δηφξζσζε θαη ε κεηαβνιή θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πξαγκαηνπνηνχληαη,
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ. Ζ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ ππνβάιιεηαη θαη κε
ειεθηξνληθά κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ..
Οη αηηήζεηο δηφξζσζεο θαη κεηαβνιήο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππφρξενπο, νη νπνίνη
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2, ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ππφρξεν.
Κάζε δηφξζσζε θαη κεηαβνιή ησλ θαηαρσξήζεσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξαγκαηνπνηείηαη
κεηά απφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επειζνχζαο
κεηαβνιήο θαη αλαθέξεη ηνλ αθξηβή ρξφλν απηήο, ηελ αξκφδηα ππεξεζία
θαηαρψξεζεο θαη ηνλ ππάιιειν πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε.
Αλ επέιζεη κεηαβνιή ζην θχξην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ζηελ θαηνηθία, ζηελ
έδξα ή ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ, κε ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο θαζ` χιελ ή
θαηά ηφπν αξκνδηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ε αξρηθά
αξκφδηα ππεξεζία θαηαρσξίδεη ηελ επειζνχζα κεηαβνιή ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη
απνζηέιιεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζηελ ππεξεζία πνπ θαζίζηαηαη αξκφδηα, ην
Φάθειν ηνπ ππφρξενπ, εθφζνλ απηφο δελ ηεξείηαη ειεθηξνληθά.
Αλ αλψλπκε εηαηξεία, επξσπατθή εηαηξεία, επξσπατθή ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία θαη
ηα ππνθαηαζηήκαηα απηψλ κεηαθεξζνχλ απφ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ
Γ.Δ.ΜΖ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Γ.Δ.ΜΖ. ή αληηζηξφθσο, νη αλαγθαίεο
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θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ..

2.1.8

Γηαγξαθή

Οη ππφρξενη δηαγξάθνληαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
Με ηελ απψιεηα ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηάο ηνπο, εθφζνλ ε εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ.
πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ ηδηφηεηα απηή. Ζ Γηαγξαθή δηελεξγείηαη θαηφπηλ
ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. απφ ηνλ ππφρξεν ε. Ο ππνβάιισλ ηε
δήισζε θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ηεο απψιεηαο ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο ηνπ
ππφρξενπ.
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε,
εθφζνλ ν ππφρξενο δελ έρεη απνθηήζεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή,
νη ζπλέπεηεο ηεο εγγξαθήο ηνπο παχνπλ δχν (2) κήλεο κεηά ηε Γηαγξαθή.
Με ην ζάλαηφ ηνπο ή ηελ θήξπμή ηνπο ζε αθάλεηα. Ζ Γηαγξαθή δηελεξγείηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε, απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο
ζαλάηνπ ή ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο θήξπμεο ζε αθάλεηα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ
πηζηνπνηεηηθφ δεκνζίεπζήο ηεο θαηά ην άξζξν 47 Α.Κ.. Αλ νη θιεξνλφκνη ηνπ
ππφρξενπ ζπλερίζνπλ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζαλφληνο, θαζέλαο απφ
απηνχο ππνρξενχηαη, απηνηειψο, λα εγγξαθεί ζην Γ.Δ.ΜΖ. απφ ην ρξφλν απνδνρήο,
εθ κέξνπο ηνπ, ηεο θιεξνλνκίαο ή ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζή ηεο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ρνξήγεζε Αξηζκνχ Γ.Δ.ΜΖ. ζηνπο θιεξνλφκνπο
θαη γηα ηε κεηαβνιή ηνπ Αξηζκνχ Γ.Δ.ΜΖ. ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ
θιεξνλνκνπκέλνπ.
Με ηελ θήξπμε ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε, πνπ ην θαζηζηά αλίθαλν γηα ηελ άζθεζε εκπνξίαο. Ζ Γηαγξαθή
δηελεξγείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε δηθαζηηθήο
απφθαζεο κε ηελ νπνία ν ππφρξενο ππνβάιιεηαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη
δηνξίδεηαη δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο. Ο δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ππνρξενχηαη, κε
πνηλή έθπησζεο απφ ην ιεηηνχξγεκά ηνπ, λα ππνβάιεη αίηεζε Γηαγξαθήο, αλ ην
δηθαζηήξην δελ ηνπ ρνξήγεζε άδεηα ζπλέρηζεο ηεο εκπνξίαο.
Με ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο, αλ ιπζεί ην ππφρξεν λνκηθφ πξφζσπν ή ε έλσζε
πξνζψπσλ. Ζ Γηαγξαθή ζηελ πεξίπησζε απηή δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε
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ηνπ εθθαζαξηζηή ή ησλ εθθαζαξηζηψλ, ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο ή ηα κέιε ηεο έλσζεο
ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Δηδηθά, νη αλψλπκεο εηαηξίεο
δηαγξάθνληαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη Γηαγξαθή,
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ θ.λ. 2190/1920,
κεηά απφ αίηεζε ηεο ππφρξεεο εηαηξείαο.
Οη θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ. δηαγξάθνληαη, εθφζνλ ήηαλ απφ ηελ αξρή ή
θαηέζηεζαλ κεηαγελέζηεξα παξάλνκεο, αλαιεζείο ή αλαθξηβείο. Ζ Γηαγξαθή
δηελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ή ηξίην πνπ έρεη
εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ..
ηελ πξάμε Γηαγξαθήο θάζε θαηαρψξεζεο αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ν
ππάιιεινο πνπ ηε δηελήξγεζε.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη άιιεο
πεξηπηψζεηο Γηαγξαθήο θαηαρσξήζεσλ απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., πέξαλ απηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.

2.1.9

Απηεπάγγειηεο Καηαρσξήζεηο, Γηνξζώζεηο, Μεηαβνιέο θαη

Γηαγξαθέο
Αλ ππφρξενο, παξαιείςεη λα ππνβάιεη αίηεζε θαηαρψξεζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξνβαίλεη απηεπάγγειηα, κεηά απφ έιεγρν, ζηελ αλαγθαία
θαηαρψξεζε, εθφζνλ δηαπηζηψλεη κε βεβαηφηεηα ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ
λνκηθψλ πξάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ ππφρξεν, γηα ηα νπνία απαηηείηαη θαηαρψξεζε
ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Γηα ηελ αλσηέξσ θαηαρψξεζε, νη ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην
Γ.Δ.ΜΖ. ιακβάλνπλ ππφςε, ηδίσο, ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ
εκπνξηθή ηδηφηεηα πξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ αλ απηφ θαηαηάζζεηαη
κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ.
Αλ ν ππφρξενο πνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη αίηεζε
κεηαβνιήο απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., ε αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.
πξνβαίλεη απηεπαγγέιησο ζηε κεηαβνιή ησλ θαηαρσξήζεσλ, εθφζνλ δηαπηζηψλεη κε
βεβαηφηεηα φηη ηα λνκηθά γεγνλφηα, έγγξαθα θαη δειψζεηο πνπ θαηαρσξήζζεθαλ
ήηαλ απφ ηελ αξρή ή θαηέζηεζαλ κεηαγελέζηεξα παξάλνκα, αλαιεζή ή αλαθξηβή.
Πξηλ ε αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξνβεί απηεπαγγέιησο ζηηο
πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαιεί εγγξάθσο ηνλ
ππφρξεν είηε λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ
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εκεξψλ είηε λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη λα γίλεη ε
θαηαρψξεζε, κεηαβνιή ή Γηαγξαθή. Αλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ε
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. πξνβαίλεη απηεπαγγέιησο ζηελ θαηαρψξεζε, ζηε
κεηαβνιή ή ηε Γηαγξαθή θαη επηβάιιεη ζηνλ ππφρξεν θαη ζηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ πξφζηηκν.
Ζ αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξνβαίλεη ζε απηεπάγγειηε
θαηαρψξεζε, κεηαβνιή ή Γηαγξαθή ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Αλ πεξηέιζνπλ ζε απηήλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4,
δηνηθεηηθέο πξάμεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαρψξεζε, ηε κεηαβνιή ή ηε
Γηαγξαθή ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ, ησλ επξσπατθψλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ
εηαηξεηψλ ζηελ εκεδαπή πνπ ππάγνληαη ζηηο ππεξεζίεο απηέο.
Αλ πεξηέιζνπλ ζε απηήλ ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηνπ νπνίνπ ν ζάλαηνο επεξεάδεη ηε λνκηθή
θαηάζηαζε, ηε δηαρείξηζε ή ηελ εθπξνζψπεζε ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, έλσζεο
πξνζψπσλ ή ππνθαηαζηήκαηνο.
γ. Αλ πεξηέιζνπλ ζε απηήλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
δεκηνπξγνχλ, θεξχζζνπλ, αλαγλσξίδνπλ ή κεηαβάιινπλ έλλνκεο θαηαζηάζεηο θαη
ζρέζεηο ηνπ ππφρξενπ, νη νπνίεο αληηηάζζνληαη θαηά λφκν πξνο θάζε ηξίην θαη
νηνπνίεο αθνξνχλ ηελ θαηαρψξεζε, κεηαβνιή ή Γηαγξαθή, δηθαζηηθέο απνθάζεηο,
δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή δηθαηνπξαμίεο πνπ επηθέξνπλ ηε ιχζε ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή ηεο έλσζεο πξνζψπσλ, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή
δηθαηνπξαμίεο πνπ επηθέξνπλ ηελ είζνδν ή απνρψξεζε εηαίξσλ, κειψλ ππφρξεσλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη ην δηνξηζκφ ή ηελ παχζε
εθπξνζψπσλ ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη
ππνθαηαζηεκάησλ.

2.1.10

Έλλνκε πξνζηαζία

Αλ ε αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. αξλείηαη λα πξνβεί ζηελ
αηηνχκελε θαηαρψξηζε, κεηαβνιή ή Γηαγξαθή, φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί
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λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην λα δηαηάμεη ηελ εγγξαθή, κεηαβνιή, Γηαγξαθή ή άιιε
θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Αξκφδην λα δηαηάμεη ηελ αηηνχκελε ελέξγεηα, ζχκθσλα κε
ην πξνεγνχκελν εδάθην, είλαη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ
εδξεχεη ε αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Αλ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα
πθίζηαληαη πεξηζζφηεξα Πξσηνδηθεία, αξκφδην είλαη ην Πξσηνδηθείν πνπ βξίζθεηαη
εγγχηεξα ζηελ αλσηέξσ αξκφδηα ππεξεζία. Αλ έρνπλ ηδξπζεί ζηελ εκεδαπή, απφ ηνλ
ίδην ππφρξεν, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνθαηαζηήκαηα, αξκφδην είλαη ην Πξσηνδηθείν
ζην νπνίν πξνζθεχγεη, θαη` επηινγή ηνπ, ν ππφρξενο.
Σν δηθαζηήξην δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη επη ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο. ηε δίθε θιεηεχεηαη ππνρξεσηηθά, κε επηκέιεηα ηνπ αηηνχληνο, ν
Πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππεξεζία θαηαρψξεζεο
ζην Γ.Δ.ΜΖ. ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηξίην, ζηε
ζρεηηθή δίθε θιεηεχνληαη ππνρξεσηηθά, κε επηκέιεηα ηνπ αηηνχληνο, ν ππφρξενο ή ε
ππφ ζχζηαζε εηαηξεία. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θιήηεπζε θαη
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Αλ ε άξλεζε ηεο εγγξαθήο,
θαηαρψξεζεο ή κεηαβνιήο νθείιεηαη ζε θίλδπλν ζχγρπζεο ηεο επσλπκίαο ή ηνπ
δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηνπ ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5,
θιεηεχεηαη ππνρξεσηηθά ν δηθαηνχρνο ηεο πξνθαηαρσξηζκέλεο επσλπκίαο ή
δηαθξηηηθνχ ηίηινπ.
Ζ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ θαζνξίδεη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο
εγγξαθήο, θαηαρψξηζεο ή κεηαβνιήο, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ηεο Γηαγξαθήο. Με
επηκέιεηα ηεο γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε απφθαζε δηαβηβάδεηαη κε ειεθηξνληθά
κέζα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ., ε νπνία νθείιεη λα ελεξγήζεη απζεκεξφλ,
θαηά ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία
θαη νη φξνη δηαβίβαζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Ζ εγγξαθή, κεηαβννιή, Γηαγξαθή ή άιιε θαηαρψξεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε εθηέιεζε
απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ή ησλ ζπκβνπιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 δελ έρνπλ
αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα.
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2.1.11

Γεκνζηεύζεηο

Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη
Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κεηνλνκάζηεθε
ζε Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ - Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ
Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ,
Αλ ε εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη θάζε πεξαηηέξσ θαηαρψξηζε, κεηαβνιή ή Γηαγξαθή
αθνξά αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, επξσπατθέο εηαηξίεο,
επξσπατθέο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξηψλ
ζηελ εκεδαπή, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζη, δ` θαη ε` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ

1,

ε

αξκφδηα

ππεξεζία

θαηαρψξηζεο

ζην

Γ.Δ.ΜΖ.

απνζηέιιεη,

απηεπαγγέιησο, ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαθνίλσζε γηα ηε ζρεηηθή θαηαρψξηζε
ζην Γ.Δ.ΜΖ., κε πεξηιεπηηθή αλαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηαρψξηζεο,
κεηαβνιήο ή Γηαγξαθήο θαη ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο απηψλ. Πξνυπφζεζε ηεο
απνζηνιήο ηεο αλαθνίλσζεο απνηειεί ε πξνεγνχκελε θαηαβνιή απφ ηνλ ππφρξεν
ησλ ηειψλ δεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ - Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ. ε πεξίπησζε απηεπάγγειηεο εγγξαθήο,
θαηαρψξηζεο, κεηαβνιήο ή Γηαγξαθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, ε ππεξεζία
θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην Δζληθφ
Σππνγξαθείν θαη επηβάιιεη ηα ζρεηηθά ηέιε ζηνλ ππφρξεν.
Πξνεγνχκελε θαηαβνιή απφ ηνλ ππφρξεν ησλ ηειψλ δεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ - Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ
Μεηξψνπ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε απηεπάγγειηεο εγγξαθήο, θαηαρψξηζεο ζην
Γ.Δ.ΜΖ., δελ απαηηείηαη εμαηξεηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίεπζεο ηεο
πεξηιεπηηθήο αλαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηαρψξηζεο ζχζηαζεο αλσλχκσλ
εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, ε νπνία
(δεκνζίεπζε) γίλεηαη αηειψο.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε θαη ηελ θπθινθνξία
ηνπ Σεχρνπο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ - Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ
Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ θαη ηε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο, ζε απηφ, ησλ θαηαρσξίζεσλ
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ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα απνθαζηζζεί ε ηήξεζε ηνπ Σεχρνπο
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ - Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ
Μεηξψνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα θαζνξηζζνχλ νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο.

Ξελόγισζζεο Καηαρσξήζεηο

2.1.12

Οη θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ. κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα θαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δ.Δ., κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ ππφρξεσλ, εθφζνλ
απηνί πξνζθνκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο θαη αηηήζεηο θαη φια ηα πξνο θαηαρψξεζε
έγγξαθα ζε λνκίκσο επηθπξσκέλε κεηάθξαζε.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο δχλαηαη
λα θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο
μελφγισζζσλ θαηαρσξήζεσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ..
Αλ δηαπηζηψλεηαη απφθιηζε κεηαμχ ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο θαηαρψξεζεο
ζην Γ.Δ.ΜΖ., ππεξηζρχεη ε θαηαρψξεζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Κάζε ηξίηνο κπνξεί
λα επηθαιεζζεί ηελ μελφγισζζε θαηαρψξεζε, εθηφο αλ ν ππφρξενο απνδείμεη φηη νη
ηξίηνη είραλ γλψζε ηεο θαηαρψξεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηεο δηαθνξάο ηεο
ηειεπηαίαο απφ ηελ μελφγισζζε.

Απνηειέζκαηα ηεο θαηαρώξεζεο

2.1.13

Με ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ησλ λνκηθψλ γεγνλφησλ, δειψζεσλ, εγγξάθσλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ, επέξρνληαη, σο πξνο ηηο νκφξξπζκεο εηαηξείεο, ηηο εηεξφξξπζκεο
εηαηξείεο (απιέο ή θαηά κεηνρέο), ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο, ηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο
, ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:


Σα ππφ ζχζηαζε λνκηθά πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην
απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα.



Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ
ξπζκίδνπλ ηε κεηαηξνπή ή ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηαηξεηψλ, ζπληειείηαη ε
κεηαηξνπή ησλ ππφρξεσλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, εηαηξείεο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, αζηηθνχο
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ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζε εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ`, δ` θαη
ε` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1.


Δπέξρεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.



πληειείηαη ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε, κε κφλε ηελ εγγξαθή θαη πξηλ απφ
ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο πνπ απνξξνθάηαη ή δηαζπάηαη.



Δπέξρεηαη ε ιχζε, κεηά απφ απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή έθδνζε ζρεηηθήο
δηνηθεηηθήο πξάμεο.



Δπέξρεηαη ε αλαβίσζε.

Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, απφ ηελ έλαξμε
ηεο ηήξεζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη κε ηελ θαηαρψξεζε ζε απηφ ησλ λνκηθψλ γεγνλφησλ,
δειψζεσλ, εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο ινηπνχο
ππφρξενπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1, καρεηφ
ηεθκήξην εκπνξηθήο ηδηφηεηαο.
Οη εγγξαθέο θαη θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηεθκαίξνληαη νξζέο θαη ζχλλνκεο κέρξη
ηε δηφξζσζή ηνπο.

2.1.14

Γεκνζηόηεηα ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ

Ζ εκπνξηθή δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε:
o Σελ θαηαρψξηζε, αξρηθή ή κεηαγελέζηεξε, ζην Γ.Δ.ΜΖ.,
o ηε δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. απφ ηελ Τπεξεζία
Γ.Δ.ΜΖ. ή, θαηά πεξίπησζε, ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ., ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ
γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο.
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. απνηειεί ην «Δζληθφ Γειηίν Δκπνξηθήο
Γεκνζηφηεηαο». ε εηδηθφ θαηάινγν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ππφ ηνλ
ηίηιν «Γειηίν Δκπνξηθήο Γεκνζηφηεηαο» δεκνζηεχνληαη ην Γεληθφ Δπξεηήξην
Δπσλπκηψλ θαη ε Μεξίδα.
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Δηθόλα 1 Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. απνηειεί ην «Δζληθό Γειηίν Δκπνξηθήο Γεκνζηόηεηαο».

Οη δεκνζηεχζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. πνπ αθνξνχλ ζηηο
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο πξνβάιινληαη ζε εηδηθφ ππνθαηάινγν ππφ ηνλ ηίηιν «Γειηίν
Δκπνξηθήο Γεκνζηφηεηαο/Σεχρνο Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξηψλ». ε εηδηθφ ηκήκα ηνπ
Σεχρνπο απηνχ πξνβάιινληαη νη πξνζθιήζεηο θαη θάζε άιιεο κνξθήο επηθνηλσλία
ηεο εηαηξίαο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο, νη αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ εηαηξηψλ (κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, απφζρηζε θιπ.)
θαη γεληθά νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο.
Πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη κεηαβνιέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Πησρεπηηθφ
Κψδηθα δεκνζηεχνληαη ζε εηδηθφ ππνθαηάινγν ππφ ηνλ ηίηιν «Γειηίν Δκπνξηθήο
Γεκνζηφηεηαο/Σεχρνο Πησρεπηηθνχ Κψδηθα».
Τπεχζπλα γηα ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ησλ πξάμεσλ θαη
ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη δεκνζηφηεηα είλαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ή ν αληηπξφζσπνο ηνπο.
Σα πξφζσπα θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 δελ
κπνξνχλ λα αληηηάμνπλ ζηνπο ηξίηνπο ηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ
ηεξήζεθαλ νη δηαηππψζεηο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1 εθηφο
αλ απνδείμνπλ φηη νη ηξίηνη ηα γλψξηδαλ. Πξάμεηο ή ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί
δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο ηξίηνπο πξηλ πεξάζνπλ δεθαπέληε εκέξεο απφ ηε
δεκνζίεπζε, εθφζνλ νη ηξίηνη απνδεηθλχνπλ φηη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα γλσξίδνπλ.
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε, κε ην πεξηερφκελν ηεο
πξάμεο ή ηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Γ.Δ.ΜΖ., ηα πξφζσπα ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 δελ κπνξνχλ λα αληηηάμνπλ ζηνπο ηξίηνπο ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε. Οη ηξίηνη κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ην
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ζηνηρείν πνπ δεκνζηεχηεθε, εθηφο αλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα απνδείμνπλ φηη νη ηξίηνη
γλψξηδαλ ην θείκελν πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί ζηo Γ.Δ.ΜΖ.
Οη ηξίηνη κπνξνχλ λα επηθαινχληαη πξάμεηο ή ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκε
νινθιεξσζεί νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εθηφο εάλ ε
έιιεηςε δεκνζηφηεηαο θαζηζηά ηηο πξάμεηο ή ηα ζηνηρεία αλίζρπξα.

2.1.15

Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο

Με απφθαζε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο ππεξεζίαο θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ.
επηβάιιεηαη, ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο πνπ
παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ, πξφζηηκν απφ 100 έσο 10.000 επξψ, αλάινγα κε
ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ηελ ίδηα παξάβαζε εληφο
ηξηεηίαο, ην πνζφ ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ δηπιαζηάδεηαη θαη ζε πεξίπησζε
επαλεηιεκκέλεο ππνηξνπήο εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην πνζφ ηνπ
πξνζηίκνπ ηξηπιαζηάδεηαη.
Σα αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ.
ζηελ νπνία ππάγεηαη ν ππφρξενο. ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα ππεξεζία ΓΔΜΖ.
αλήθεη ζε Δπηκειεηήξην, ηα πξφζηηκα απνηεινχλ ελ κέξεη έζνδα απηήο θαη ελ κέξεη
έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ππάγεηαη ζηελ
αξκφδηα γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, ηα πξφζηηκα επηβάιινληαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δηαηξεηψλ θαη Γ.Δ.ΜΖ. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη απνηεινχλ εμ νινθιήξνπ έζνδα ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ.
Με

θνηλή

απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Οηθνλνκηθψλ

θαη

Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα θξηηήξηα επηβνιήο, ην χςνο ηνπ
πξνζηίκνπ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ε δηαδηθαζία
επηβνιήο θαη είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ, ην πνζνζηφ θαηαλνκήο κεηαμχ ησλ
δηθαηνχρσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδεηαη ην φξην ησλ πξνζηίκσλ.
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2.1.16

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.

Σν Γ.Δ.ΜΖ. ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηελ 1.1.2007. Ζ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ ζπλαθψλ,
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη αθνξνχλ ην Γ.Δ.ΜΖ., κπνξεί λα δηελεξγνχληαη απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Οη θαηαρσξήζεηο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο απνθιίλνπζαο θαηαρψξηζεο
ζηα Μεηξψα ή ζηα Βηβιία πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο, ζην Κεληξηθφ ηα Δηδηθά θαη ηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα αλσλχκσλ εηαηξηψλ,
ζηα Μεηξψα αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηα Μεηξψα επξσπατθψλ νκίισλ
νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ. Σα ελ ιφγσ Βηβιία θαη Μεηξψα δηαηεξνχληαη κφλν σο αξρεία
αλάθιεζεο δεδνκέλσλ θαη κέρξη ηελ πιήξε κεηαθνξά - κεηάπησζε ηνπο ζην
Γ.Δ.ΜΖ..
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο ηεο κεηαθνξάο ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαηά
πξνηεξαηφηεηα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Δηδηθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ Μεηξψσλ
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ησλ
Μεηξψσλ ή Βηβιίσλ Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο,
ησλ Μεηξψσλ Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Μεηξψσλ Δπξσπατθψλ Οκίισλ
Οηθνλνκηθνχ θνπνχ.
Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο απηήο, θάζε θαηαρψξηζε ζηα Βηβιία θαη
Μεηξψα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην ζεσξείηαη σο θαηαρψξηζε ζην
Γ.Δ.ΜΖ..
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππφρξενη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β`, δ` θαη ε` ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 νη νπνίνη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζην Γ.Δ.ΜΖ. νθείινπλ κε
αίηεζε ηνπο, λα δεηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ππνβάιινληαο ηηο πξάμεηο
θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα νξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά πεξίπησζε, ελψ γηα ηνπο ινηπνχο ππφρξενπο
ηνπ άξζξνπ 1 ε θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή. Με ηελ ίδηα
απφθαζε θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία
πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην. Οη ππεξεζίεο
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ κεηαθέξνληαη ή
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θαηαρσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα εδάθηα θαη λα θαινχλ ηνπο ππφρξενπο
λα πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο, δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο.
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο θαηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νξίδεηαη ε
παχζε ηεο αξκνδηφηεηαο θάζε άιινπ θνξέα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη
Μεηξψσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην.

2.2

Νόκνο 3853/2010

Ο λφκνο 3853/2010 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ» (ΦΔΚ Α’ 90/17-6-2010) ηξνπνπνίεζε ηνλ πξνεγνχκελν
λφκν κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη
θεθαιαηνπρηθψλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ
εηεξνξξχζκσλ εηαηξηψλ (θάζε κνξθήο), θαζψο θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Δπηπιένλ κε ηνλ αλσηέξσ λφκν δεκηνπξγήζεθε
ε Τπεξεζία κηαο ηάζεο.

2.3 Νόκνο 4072/2012
ηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ν λφκνο 4072/2012 ν νπνίνο ξπζκίδεη, κεηαμχ άιισλ, ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, λέαο εηαηξηθήο κνξθήο,
ζεκάησλ, κεζίηεο αθηλήησλ, λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη ν νπνίνο ζην άξζξν
251 απηνχ πξνβιέπεη φζνλ αθνξά ηελ δεκνζηφηεηα ησλ νκφξξπζκσλ εηαηξηψλ φηη:
Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία θαηαρσξίδεηαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) κε
ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ εηαίξσλ. ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη είλαη, θαη` ειάρηζηνλ,
ην φλνκα θαη ε θαηνηθία ησλ εηαίξσλ, ε εηαηξηθή επσλπκία, ε έδξα θαη ν ζθνπφο ηεο
εηαηξείαο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο ηεο. Κάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 2. Απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ε νκφξξπζκε
εηαηξεία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 3. Αλ ε εηαηξεία αξρίζεη ηελ εκπνξηθή ηεο
δξαζηεξηφηεηα πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ., νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη σο πξνο απηήλ. Ζ κε θαηαρσξηζζείζα ζην
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Γ.Δ.ΜΖ. εηαηξεία, ε νπνία αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη ηθαλφηεηα δηθαίνπ
θαη πησρεπηηθή ηθαλφηεηα.

2.4

Νόκνο 4155/2013

ηε ζπλέρεηα ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4155/20137, ν νπνίνο αθνξά ζηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε κε ηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ν νπνίνο ζην θεθάιαην
δεχηεξν πξνβιέπεη ηελ δεκνζηφηεηα ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ ζην Γ.Δ.Μ.Ζ.
Με ην άξζξν 10 παξ.6 ηνπ παξαπάλσ Ν. 4155/2013, νξίζηεθε φηη ην Απηνηειέο
Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. φπσο πξνβιεπφηαλ ζην Ν. 3419/2005 θαηαξγείηαη θαη ε αξκνδηφηεηα
γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζε
απηφ αλαηίζεηαη πιένλ ζηνπο εηζεγεηέο ησλ Σκεκάησλ Α' θαη Β' ηεο Γηεχζπλζεο Α.Δ.
θαη Πίζηεσο θαη ζηνπο εηζεγεηέο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Αλαινγηζηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαηά ην ιφγν
αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο
ησλ θαηαρσξηζηέσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ ππφρξεσλ.

2.5

Νόκνο 4262/2014

Αξγφηεξα ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4262/20148 ν νπνίνο αθνξά ζηελ απινχζηεπζε ηεο
αδεηνδφηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
πγθεθξηκέλα έθεξε δχν ηξνπνπνηήζεηο.
Πξνζέζεζε ηελ θξάζε «καθώρ και ηα ππόζωπα ηα οποία έσοςν ςποσπέωζη αναγγελίαρ
καηά ηο άπθπο 39 ηος από 27.11/14.12.1926 πποεδπικού διαηάγμαηορ» κεηά ηελ
αθφινπζε αλαθνξά «.η ένωζη πποζώπων πος αζκεί εμποπία μέζω κύπιαρ ή
δεςηεπεύοςζαρ εγκαηάζηαζηρ ζηην ημεδαπή και κάθε εμποπική εηαιπεία, εθόζον η
ζύζηαζη ηηρ έγινε καηά ηο ελληνικό δίκαιο, ήηοι η ομόππςθμη και εηεπόππςθμη (απλή ή
καηά μεηοσέρ) εηαιπεία, ο αζηικόρ ζςνεηαιπιζμόρ, ζηον οποίο πεπιλαμβάνεηαι ο
7

ΦΔΚ Α 120/29.5.2013

8

ΦΔΚ Α 114/10.5.2014
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αλληλοαζθαλιζηικόρ και ο πιζηωηικόρ ζςνεηαιπιζμόρ, η ιδιωηική κεθαλαιοςσική
εηαιπεία, η εηαιπεία πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ και η ανώνςμη εηαιπεία»
Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην Β’ κε ηίηιν «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 4 κε ηίηιν «Διεχζεξε άζθεζε
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο» ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 4262/2014 πξνβιέπεηαη φηη «Με
ηην επιθύλαξη ηων επόμενων άπθπων, κάθε ππόζωπο μποπεί να αζκήζει οικονομική
δπαζηηπιόηηηα σωπίρ πεπιοπιζμό, ηηποςμένων ηων πποβλεπομένων από ηην κείμενη
νομοθεζία θοπολογικών ςποσπεώζεων, ηων ςποσπεώζεων κοινωνικήρ αζθάλιζηρ και
ηηρ εγγπαθήρ ηος ζηο γενικό εμποπικό μηηπώο καηά πεπίπηωζη.».

2.6

Νόκνο 4314/2014

Σέινο, ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4314/2014 κε ηίηιν «Α. Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη
ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20142020, Β. Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ l 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο
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Ζ ΖΜΑΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ
ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ
Δηζαγσγή
Σν δεχηεξν θπξίσο θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνβάιιεη ηε ζεκαζία θαη
ηνλ ζηφρν ηνπ γεληθνχ εκπνξηθνχ κεηξψνπ. Σν Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.)
ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηελ Διιάδα ηειηθά ην έηνο 2010, θαηφπηλ δηαδνρηθψλ
παξαηάζεσλ κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο απφ ην έηνο 2007 πνπ είρε αξρηθά
λνκνζεηεζεί σο έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αλάγθε
δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο, ελεκέξσζεο θαη ρξήζεο ησλ
κεηξψσλ

ηεο

δεκφζηαο

δηνίθεζεο

απνηεινχζε

πάγηα

απαίηεζε

ησλ

ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε δεκηνπξγία ελφο Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ
(Γ.Δ.ΜΖ.)

φισλ

ησλ

λνκηθψλ

κνξθψλ

επηρεηξήζεσλ

ζπκβάιιεη

ζηελ

παξαθνινχζεζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε
ζεκαζία ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη παξέρνληαη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ δνκή, ηελ δηάξζξσζε, ηα φξγαλα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.

3.1

Οθέιε από ηελ Λεηηνπξγία ηνπ ΓΔΜΖ

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ πνηθίινπλ
θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιεξσηηθή αλακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο
κεηξψσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζεκεξηλή δηαρείξηζε εξγαζίαο, ζε έλα εληαίν
πεξηβάιινλ απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη πςειήο απνδνηηθφηεηαο ελφο
Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.). πγθεθξηκέλα, ηα νθέιε απηά αθνξνχλ :
(Tδνπβειέθαο, 2003)
Δπέιηθηε

θαη

γξήγνξε

παξαθνινχζεζε

ησλ

εκπνξηθψλ

επηρεηξήζεσλ.Ζ

παξαθνινχζεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ
κεηαβνιψλ φισλ ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ (ζχζηαζή ηνπο, θαηαζηαηηθά, Μεηνρηθφ
Κεθάιαην θιπ) φζν θαη ηε δηεμνδηθή θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ θαη
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ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νδεγνχλ
ζηελ ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα ηελ δηαρξνληθή
παξαθνινχζεζε

ησλ

κεηαβνιψλ

(ηζηνξηθφηεηα).Γξήγνξε

έθδνζε

εγγξάθσλ

(βεβαηψζεσλ)εχθνια κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε
βάζε δεδνκέλσλ. πλεπψο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην ζεκαληηθφ δήηεκα
πιεξνθφξεζεο ησλ θνξέσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ δεηνχληαη απφ ηα
Τπνπξγεία θαη άιινπο θνξείο, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηνπο θνξείο.Παξαθνινχζεζε απφ
πιεπξάο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Αλψλπκσλ
Δηαηξεηψλαλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Σν παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ
Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ (ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ,
αηνκηθέο, θα), δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθέο κε
ηηο επηρεηξήζεηο γεληθά αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ηδηαίηεξα. Ζ άζθεζε
ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ απνθάζεσλ γηα θάζε επηρείξεζεπξνθχπηεη απφ ηνπο ππεχζπλνπο
γηα θάζε ηνκέα ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ επίηεπμε θαη ρξήζε εληαίαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ
(Data Bank) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληαιιαγή ζπλνιηθήο Πιεξνθφξεζεο
ζηνπο

αληίζηνηρνπο

θνξείο

θαη

ελδηαθεξφκελνπο.

Έθδνζε

ζηαηηζηηθψλ

ζηνηρείσλαπνδεηθλχνπλ ηε καδηθή ζπλνιηθή πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εηδηθνχο
ηνκείο. Σα δεδνκέλα απηά ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο απφ κέξνπο ηνπ
θξάηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θξηηεξίσλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
ζσζηή θαηαλνκή ησλ παξνρψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Α.Δ. πλέξγεηα κε άιια έξγα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέαγηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.
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3.1

Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα

Ζ απινπνίεζε ηνπ ηππηθνχ πιαηζίνπ άζθεζεο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία
αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ζηνρεχεη λα έρεη εθηφο ησλ
άιισλ ζαλ απνηέιεζκα:


Σελ εγθαζίδξπζε θαζεζηψηνο δηαθάλεηαο ηεο άζθεζεο ηεο εκπνξηθήο

δξαζηεξηφηεηαο.


Σελ εκπέδσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ελ γέλεη ζπλαιιαγψλ.



Σελ εμππεξέηεζε ηεο δεκνζηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην

πιένλ πξφζθνξν θαη επηζπκεηφ ηξφπν. Σελ εμαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο θαη
πξνζηαζίαο ηεο λφκηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.


Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο
ηαρείαο εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ κε δηαδηθαζίεο «κηα ζηάζεο» θαη
ηελ πινπνίεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν3242/2004.


Σελ

θαζηέξσζε

απινπνηεκέλνπ

θαη

ειθπζηηθνχ

πιαηζίνπ

ππνδνρήο

νξγαλσκέλσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηξίηεο
ρψξεο.

3.1

Τπεξεζία κηαο ηάζεο

Χο «Τπεξεζία Μηαο ηάζεο» γηα ηε ζχζηαζε νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ
εηαηξηψλ θάζε κνξθήο νξίδνληαη νη θαηάιιειεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ
Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3419/2005 (ΦΔΚ 297 Α΄), φπσο
δηακνξθψλεηαη κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) πνπ ιακβάλνπλ ηελ «πηζηνπνίεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κηαο
ζηάζεο»
Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ζχζηαζε ζρεκαηίδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, σο
«Τπεξεζία Μηαο ηάζεο» νξίδεηαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ ζπληάζζεη ην
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζχζηαζεο. (Ννκηθή Βηβιηνζήθε)
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3.1

Γηάξζξσζε ηνπ ΓΔΜΖ

Σν Γ.Δ.ΜΖ. απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ εκπνξηθφ κεηξψν, νξγαλσκέλν ππφ ηε κνξθή
ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δεκνζίεπζεο («internet
domain»). Σν ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΖ ηεξείηαη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ΓΔΜΖ θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο :


Σν Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ην αζηηθφ φλνκα,

ε επσλπκία (εκπνξηθή ή εηαηξηθή) ησλ εγγξαθφκελσλ θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο.


Σνλ Φάθειν, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη, θπιάζζνληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη

αλά εγγξαθφκελν νη αηηήζεηο, ηα έγγξαθα πνπ θαλεξψλνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ
αηηνχληνο θαη ηνπ δηαβηβάδνληνο ηελ αίηεζε («λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα»), ηα
πηζηνπνηεηηθά θάζε θαηαρψξηζεο ζην Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ θαη ηε Μεξίδα
(«ζπλνδεπηηθά έγγξαθα»), φια ηα έγγξαθα γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε
εκπνξηθήο

δεκνζηφηεηαο

(«δεκνζηεπκέλα

έγγξαθα»)

θαη

καδηθά,

φια

ηα

θαηαρσξεκέλα έγγξαθα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εκπνξηθήο
δεκνζηφηεηαο. Ο Φάθεινο είλαη ην κνλαδηθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεο
δεδνκέλσλ, ζην νπνίν ηα έγγξαθα ππάξρνπλ θαη ζε έληππε κνξθή γηα πέληε έηε, κεηά
ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ απνζεθεχνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ηα πξσηφηππα
θαηαζηξέθνληαη.


Σε Μεξίδα, ε νπνία παξνπζηάδεη ζε θαηάιιεια επεμεξγαζκέλε θαη ζπλνπηηθή

κνξθή, ηα ζηνηρεία θαη ηηο πξάμεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6-9 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ΓΔΜΖ απνηειεί ην ειιεληθφ ειεθηξνληθφ «Δζληθφ Γειηίν
Δκπνξηθήο Γεκνζηφηεηαο». Σν Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ε Μεξίδα θαη θάζε
άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. δεκνζηεχνληαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν. Δθείλν ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ΓΔΜΖ ή, θαηά
πεξίπησζε, ην Σκήκα ΓΔΜΖ πνπ ζπλδένληαη, κέζσ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηαχινπ, κε
ην ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
ηήξεζε, ηελ νξγάλσζε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή δηαρείξηζε θαη ηελ ελ
γέλεη ιεηηνπξγία θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ην
ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε
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παξαηεηακέλεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην ΓΔΜΖ, ή παξαηεηακέλεο αδπλακίαο
απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο.
Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: (Γεσξγάο, 2012)


ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ Τπεξεζηψλ ΓΔΜΖ ή,

θαηά πεξίπησζε, ηνπ Σκήκαηνο ΓΔΜΖ, κε ηηο Αξρέο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο
βάζεη λφκνπ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ λα εθδίδνπλ άδεηεο, εγθξηηηθέο απνθάζεηο θαη
δηνηθεηηθέο πξάμεηο γηα ηελ ίδξπζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ θαη
επηρεηξήζεσλ


ηε δηαζχλδεζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. κε άιια εηδηθά δεκφζηα αξρεία θαη κεηξψα, ηελ

πξφζβαζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη ηε
ζπλχπαξμε ησλ Τπεξεζηψλ ΓΔΜΖ θαη ηνπ Σκήκαηνο ΓΔΜΖ κε άιιεο ππεξεζίεο,
αξρέο θαη θνξείο γηα ηε ζπιινγή, ηελ θνηλνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ην ζπζρεηηζκφ
ζηνηρείσλ,

γεγνλφησλ,

αλαθνηλψζεσλ

θαη

εγγξάθσλ

πνπ

αθνξνχλ

ηνπο

εγγξαθφκελνπο.

3.1

Όξγαλα ηνπ ΓΔΜΖ – Αξκνδηόηεηεο

Σα φξγαλα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ αθνξνχλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ηηο
Τπεξεζίεο θαη ην Σκήκα. Όζνλ ζπληζηά ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, αλήθεη ζηελ
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο (ΚΔΔΔ). Οη ζεκειηψδεηο επζχλεο ηεο είλαη
ε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζπληζηνχλ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., θαζψο θαη ηελ
αζθαιή θαη δηαξθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ δηθηχνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ εμππεξεηνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, ε Κεληξηθή
Τπεξεζία απνζθνπεί ζηε δηαπίζηεπζε ησλ λνκηκνπνηνχκελσλ πξνζψπσλ θαη ηε
πξνζβαζηκφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ λνκηκνπνηνχκελα πξφζσπα, ζηελ άκεζε
ιήςε ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη, ηέινο,
ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ.
Όπσο είλαη ινγηθφ, θαη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. έρνπλ πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο.
πγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή ζην Γ.Δ.Μ.Ζ., ηε ρξήζε ηνπ
αλάινγνπ αξηζκνχ θαη ηελ θαηαρψξεζε κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιήο ή δηαγξαθήο
πθηζηάκελσλ θαηαρσξήζεσλ. πλάκα, πξαγκαηνπνηνχλ κεηαηξνπέο, ζπγρσλεχζεηο
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θαη δηαζπάζεηο ησλ ινηπψλ εγγξαθφκελσλ, παξάιιεια κε ηελ παξαιαβή,
πξσηνθφιιεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Ζ ηήξεζε
ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ
αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
Καη΄ απνθιεηζηηθφηεηα, θάζε εγγξαθφκελνο αλήθεη ζε κία Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηα
θαζήθνληα ηεο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. εμαξηψληαη απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη
επαγγεικαηηθή θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε ηνπ εγγξαθφκελνπ, αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά
ηη αξκνδηφηεηεο, ζε πεξίπησζε πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ακθηβνιίαο, ε βαζηθή
δξαζηεξηφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηε δήισζε ηνπ εγγξαθφκελνπ. Οη δηαδηθαζίεο, νη
πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο εμαξηψληαη κε θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα
ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. πηζηνπνίεζε έλαξμεο εξγαζηψλ, θσδηθφο αξηζκφο
δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) θαη αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ), φπσο θαη λα
δηεμάγεηαη ε πξψηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη ηεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο είλαη εθηθηφ λα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη
δηαδηθαζίεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. ε
εγγξαθή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ησλ εηαίξσλ ή δηαρεηξηζηψλ ή κειψλ Γ.. ζηνλ
νηθείν νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ή ε απαιιαγή ηνπο, εάλ είλαη ήδε
αζθαιηζκέλνη ζε άιινλ νξγαληζκφ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. Με ηελ αλάινγε
απφθαζε θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο, θαηά ην
ζηάδην ηεο αξρηθήο εγγξαθήο ζην ΓΔΜΖ, αξηζκνχ κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(ΑΜΚΑ), θάξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηά
πεξίπησζε.
Μηα νξγαληθή ζέζε επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο δχλαηαη
λα ζπληζηάηαη ζηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. Ζ ζέζε απηή αθνξά
δηθεγφξν κε εηδίθεπζε ζην εκπνξηθφ δίθαην κε ηελ θαηνρή ζρεηηθνχ δηδαθηνξηθνχ ή
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ο δηθεγφξνο πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1649/1986
(ΦΔΚ Α’ 149), σο ηζρχεη.
ηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα ζπληζηψληαη νξγαληθέο ζέζεηο σο αθνινχζσο:


ζε θάζε Δπηκειεηήξην πνπ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 15.000 ηακεηαθψο ελήκεξα

κέιε ζπληζηψληαη δψδεθα νξγαληθέο ζέζεηο
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ζε θάζε Δπηκειεηήξην πνπ έρεη ιηγφηεξα απφ 15.000 ηακεηαθψο ελήκεξα κέιε

ζπληζηψληαη ηέζζεξηο νξγαληθέο ζέζεηο


ζε θάζε Δπηκειεηήξην πνπ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 50.000 ηακεηαθψο ελήκεξα

κέιε ζπληζηψληαη είθνζη δχν νξγαληθέο ζέζεηο
Αθνινχζσο, ζηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο ζπληζηάηαη ην Σκήκα Γ.Δ.Μ.Ζ., ηνπ νπνίνπ κέιεκα είλαη ε λνκνζεηηθή
παξαθνινχζεζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Απνζηνιή
ηνπ είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζηελ άζθεζε ηεο
θαλνληζηηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ε
απηά ππάγεηαη ε αξρηθή εγγξαθή ζην ΓΔΜΖ θαη ρνξήγεζε Αξηζκνχ ΓΔΜΖ, ε
θαηαρψξεζε θάζε κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιήο θαη ε δηαγξαθή ησλ πηζησηηθψλ θαη
ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ. Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ κεηαηξνπψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη

δηαζπάζεσλ ησλ εγγξαθφκελσλ ηεο

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, θαζψο θαη κε ηελ παξαιαβή, ηελ πξσηνθφιιεζε θαη ηνλ
ηππηθφ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ αζρνιείηαη εθηελψο ην
Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. ζπληζηάηαη κία ζέζε Γηθεγφξνπ κε έκκηζζε
εληνιή κε εηδίθεπζε ζην εκπνξηθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην, απνδεηθλπφκελε κε ηελ
θαηνρή ζρεηηθνχ δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ.
Με δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο, θαζνξίδνληαη ν
αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαη ν ηξφπνο
ζηειέρσζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ., ησλ Τπεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ. ησλ
Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο). (Αηησιναθαξλαλίαο, 2011)

3.1

Όξγαλα Δπνπηείαο ηνπ ΓΔΜΖ

Οξηζκέλα φξγαλα ζπληζηνχλ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
απνηεινχλ ην Κεληξηθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπνπηηθά
πκβνχιηα.
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Σν πξψην πκβνχιην επηβιέπεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.Μ.Ζ. πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Αζήλαη θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, κε
ζεηεία πέληε εηψλ. Σν Κεληξηθφ Δπνπηηθφ

πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ έλαλ

ζπληαμηνχρν δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Δθέηε ηεο πνιηηηθήο
δηθαηνζχλεο σο πξφεδξν, έλαλ θαζεγεηή Ννκηθήο ρνιήο κε εηδίθεπζε ζην Δκπνξηθφ
Γίθαην, έλαλ θαζεγεηή A.E.I κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΔΔ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, έλαλ
εθπξφζσπν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, έλαλ
εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο (Δ.Ν.Α.Δ.) θαη έλαλ
εθπξφζσπν ηεο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Τπαιιήισλ Δπηκειεηεξίσλ, νη νπνίνη
νξίδνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Σν έξγν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ (ΠΔ) ζπληνλίδεηαη απφ ην
Κεληξηθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην. ηα πιαίζηα απηνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
επφκελεο παξαγξάθνπο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, εθδίδνληαο πξνο ην
ζθνπφ απηφ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη θαηαξηίδεη ηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ
ΠΔ, πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ ΚΔ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ. ην Κεληξηθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηα Πεξηθεξεηαθά
Δπνπηηθά πκβνχιηα παξέρεηαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην κεγαιχηεξν ζε αξηζκφ
κειψλ Δπηκειεηήξην ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο.
Αληηζηνίρσο, νη Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ησλ Δπηκειεηεξίσλ θάζε λνκνχ ππφθεηληαη ζε
εληαία επνπηεία πνπ αζθείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην πνπ
ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο κε ζεηεία
πέληε

εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειείηαη απφ έλαλ ζπληαμηνχρν δηθαζηηθφ

ιεηηνπξγφ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ ηεο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο
σο Πξφεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Δ.Ν.Α.Δ.,
ηνλ Πξφεδξν ή ηνπο Πξνέδξνπο φισλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ ησλ λνκψλ ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο, έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο κε βαζκφ Α' θαη έλαλ
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εθπξφζσπν ησλ πιιφγσλ ησλ Τπαιιήισλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, νη
νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Σα
Πεξηθεξεηαθά

Δπνπηηθά

πκβνχιηα

ζπκβάιινπλ

ζηελ

εθαξκνγή

απφ

ηα

Δπηκειεηήξηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο ησλ εγθπθιίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΚΔ.
(Εψηνο, 2000)
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3419/2005 φπσο ηζρχεη ζήκεξα:
Σν Γ.Δ.ΜΖ. επνπηεχεηαη απφ Δπνπηηθφ πκβνχιην, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην
νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε:
α) έλα κέινο ΓΔΠ ησλ Α.Δ.Η. ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηνηθεηηθήο ή ηεο
πνιηηηθήο ή ηεο λνκηθήο ή ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, σο Πξφεδξν, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, β) έλαλ δηθεγφξν, κε εηδίθεπζε ζην εκπνξηθφ δίθαην ή ζην
ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηνρή δηδαθηνξηθνχ ή
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, γ) έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα, κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο
πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηνρή δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, δ) δχν
ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Δλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ζη) έλαλ εθπξφζσπν ηεο
Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Τπαιιήισλ Δπηκειεηεξίσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σα
αλαθεξφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο ε` θαη ζη` κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) ζπληνλίδεη ηα Σκήκαηα θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη ηηο Τπεξεζίεο
Μηαο ηάζεο,
β) κεξηκλά γηα ηελ έλαξμε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ,
γ) ζπληνλίδεη ην έξγν ηεο κεηάπησζεο ησλ αξρείσλ απφ ηα Μεηξψα ησλ
Δπηκειεηεξίσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ.,
δ) κεξηκλά γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ απφ φια
ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο θαη ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο,
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ε) κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ,
ζη) παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία, ζπγθεληξψλεη ηα πξνβιήκαηα θαη πξνηείλεη πξνο
ην επνπηεχνλ Τπνπξγείν ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο.
Γηα ηελ άζθεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην
εθδίδεη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο.
δ) Θέηεη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο επηθαηξνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο πνπ επεμεγνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ
ηξίηα κέξε κπνξνχλ λα εκπηζηεχνληαη, θαη` εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 5 παξάγξαθνο 9,
15 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 16 παξάγξαθνη 1 θαη 3, ζηνηρεία θαη παληφο είδνπο
πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνη 2α θαη 2β.
ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ηνπνζεηείηαη Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο κε
επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ζε ζέκαηα
αλάπηπμεο ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ
θαηνρή ζπλαθνχο δηπιψκαηνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο θαη απφ δεθαπεληαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ
πιεξνθνξηθήο θαη ζηε δηνίθεζε δηεπζχλζεσλ πιεξνθνξηθήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ..Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο θαη έρεη ζεηεία πέληε εηψλ. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ
πινπνίεζε, εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδεη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην
ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
απξφζθνπηεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ..
Ζ ακνηβή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.), ε
δαπάλε ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο.
Σν πκβνχιην απηφ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζεηεία πέληε (5) εηψλ. Οη ακνηβέο ησλ κειψλ
ηνπ Κεληξηθνχ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηά
απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.), ε δαπάλε ησλ
νπνίσλ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. ην Δπνπηηθφ πκβνχιην παξέρεηαη
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ Κ.Δ.Δ.. Δπηπιένλ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην
ζειίδα 51

θαηαξηίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο απηνχ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ ΓΔΜΖ
Δηζαγσγή
Ζ ελφηεηα απηή εζηηάδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαηαρψξεζεο εκπνξηθήο εηαηξείαο ζην
Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη δηεμνδηθά νη ππφρξενη
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.Μ.Ζ. κε ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά θξηηήξηα. πλάκα,
επηζεκαίλνληαη νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ησλ εγγξαθφκελσλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά αθνξνχλ ηδξπηέο είηε θπζηθά, είηε εκεδαπά, είηε
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ειέγρνπο γηα ηελ αζθαιηζηηθή
θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.

Τπόρξενη Καηαρώξεζεο ζην ΓΔΜΖ

4.1

ην Γ.Δ.ΜΖ. εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: (Κνξδαιήο, 2005)


ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη έκπνξνη θαηά ην εκεδαπφ δίθαην θαη δηαζέηνπλ

επαγγεικαηηθή θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε ζηελ εκεδαπή ή αζθνχλ εκπνξία κέζσ
θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή


ε έλσζε πξνζψπσλ πνπ αζθεί εκπνξία κέζσ θχξηαο ή δεπηεξεχνπζαο

εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή, φπσο θαη θάζε εκπνξηθή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί
θαηά ην εκεδαπφ δίθαην, ήηνη ε νκφξξπζκε θαη εηεξφξξπζκε (απιή θαη θαηά κεηνρέο)
εηαηξεία,

ν

αζηηθφο

ζπλεηαηξηζκφο,

ζηνλ

νπνίν

πεξηιακβάλεηαη

ν

αιιειναζθαιηζηηθφο θαη ν πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο θαη ε κνλνπξφζσπε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε αλψλπκε εηαηξεία
θαη ε κνλνπξφζσπε αλψλπκε εηαηξεία


νη επξσπατθνί φκηινη νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ

Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρνπλ ηελ έδξα
ηνπο ζηελ εκεδαπή


νη επξσπατθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ

(ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ εκεδαπή
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νη επξσπατθέο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ

Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ εκεδαπή


ε θνηλσλία θιεξνλφκσλ, εθφζνλ αζθεί ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ

ζαλφληνο


ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή:

νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 68/151/ΔΟΚ
(ΔΔΔΚ L. 65), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2003/58/ΔΚ (ΔΔΔΚ
L 221), θαη έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ.
νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαηά ην δίθαην ρψξαο εθηφο Δ.Δ. θαη
έρνπλ λνκηθή κνξθή αλάινγε εθείλεο ησλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην ζηνηρείν (η) σο άλσ.
άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα
κε αιινδαπφ δίθαην, έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή
θαη δελ εκπίπηνπλ ζηα ζηνηρεία (i) θαη (ii)
γξαθεία αληηπξνζσπείαο
νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί
ην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη πξναηξεηηθά:


νη θνηλνπξαμίεο



νη αζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 784 ΑΚ



ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ή πξνηίζεληαη

λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα έρνπλ θαηαζηεί
έκπνξνη απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ δχλαηαη λα απνθαζηζζεί ε εγγξαθή ζην ΓΔΜΖ ησλ Αγξνηηθψλ
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Α..Ο.) φισλ ησλ βαζκίδσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2810/2000 (ΦΔΚ Α’ 61), κεηά απφ αίηεζε ησλ Α..Ο. θαη γλψκε
ηεο ΠΑ..Δ.ΓΔ.. Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο ηεο εγγξαθήο, νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα. Δμαηξνχληαη ηεο εγγξαθήο ζην ΓΔΜΖ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
λαπηηθή εκπνξία, νη λαπηηθέο εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη ζχκθσλα κε ην λ. 959/1979
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(ΦΔΚ Α’ 192) θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πινίσλ αλαςπρήο πνπ ζπληζηψληαη
ζχκθσλα κε ην λ. 3182/2003 (ΦΔΚ Α’ 220).

4.1

Γηθαηνινγεηηθά Ίδξπζεο θαη Σξνπνπνίεζεο Δηαηξεηώλ κέζσ

Γ.Δ.ΜΖ.

Όζνλ αθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ίδξπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ κέζσ
ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε αθελφο ηηο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη κέζσ
ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαη απηψλ πνπ δελ ζπζηήλνληαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο
Μηαο ηάζεο.

4.2.1 ηνηρεία & Γηθαηνινγεηηθά γηα ύζηαζε Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ. &
Δ.Δ. (πνπ δελ ζπζηήλνληαη κέζσ ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο)
(Άξζξα 5, 6, 7, 9, 15 λ. 3419/2005, όπσο ηζρύεη)
Γηα ηηο Δηαηξείεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Τπεξεζηψλ Μίαο
ηάζεο (ΤΜ) θαη πνπ ζπληζηψληαη (απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα), κε ηελ
θαηαρψξηζή

ηνπο

ζην

Γ.Δ.ΜΖ.,

κέζσ

ησλ

Τπεξεζηψλ

Γ.Δ.ΜΖ.

ησλ

Δπηκειεηεξίσλ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ζηελ ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.,
ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.

Αίηεζε. Ζ αίηεζε ππνγξάθεηαη ελψπηνλ ηεο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ., είηε απφ

ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο Α.Δ., είηε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή (γηα Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ.),
είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν απηψλ (κε εμνπζηνδφηεζε απφ φινπο ηνπο
εηαίξνπο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο), κε ηελ νπνία ζα ηνλ
εμνπζηνδνηνχλ λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. θαη λα πξνβεί α) ζηε
ζπκπιήξσζε, ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ζην Δ.Δ.Α., θάζε είδνπο αηηήζεσλ,
δειψζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, θιπ., σο θαη β) ζηελ θαηαβνιή ζην Δ.Δ.Α. ησλ θάζε
είδνπο ηειψλ / ζπλδξνκψλ θιπ., πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί/ λνκηκνπνηεζεί ε εηαηξεία
(βι. ζρεηηθφ έληππν Δμνπζηνδφηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο).
2.

Απφδεημε θαηαβνιήο ηέινπο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., χςνπο 10,00

€ (θαηαβάιιεηαη ζην Δ.Δ.Α. κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ).
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3.

΄Δληππν Μ3 πξνο έιεγρν.

4.

Καηαζηαηηθφ χζηαζεο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη: Γηα ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.

πκβνιαηνγξαθηθφ πκθσλεηηθφ θαη γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ.
εκεηψλεηαη, ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, φηη: α) Σν θαηαζηαηηθφ
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνέγθξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη
ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Δπηκειεηήξην.
β) Σν Καηαζηαηηθφ, εηδηθά γηα ηηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. & Δ.Δ., ζα πξέπεη επίζεο λα
έρεη ζεσξεζεί: β1. Απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ
πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ) β2. Απφ ην Σακείν Ννκηθψλ (Πεηξαηψο θαη
σθξάηνπο, Αζήλα). β3. Απφ ην Σακείν Πξνλνίαο Ννκηθψλ (Υαξηιάνπ
Σξηθνχπε θαη Ναπαξίλνπ, Αζήλα).
γ) Σν θαηαζηαηηθφ ππνβάιιεηαη (εθηφο ηεο πξσηφηππεο κνξθήο) θαη
ζε ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε
κνξθή θεηκέλνπ .doc).


Αθξηβή αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή δηαβαηεξίσλ ησλ ηδξπηψλ / εηαίξσλ / κειψλ

Γ.. / λνκίκσλ εθπξνζψπσλ / δηαρεηξηζηψλ. Γηα ηνπο Ννκίκνπο Δθπξνζψπνπο ησλ
ΑΔ (κέιε Γ.. θιπ., πνπ ηηο δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο), ηνπο Γηαρεηξηζηέο
ησλ Δ.Π.Δ. θαη ηνπο Οκνξξχζκνπο Δηαίξνπο θαη ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ., πξέπεη λα
ππνβιεζεί θαη Αθξηβέο αληίγξαθν Άδεηαο Γηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή Άδεηαο Γηακνλήο σο Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή Μέιε Γ..
Α.Δ.
ε πεξηπηψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.: Αλαθνίλσζε πεξίιεςεο θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο (ζε
έλα αληίγξαθν) γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζχζηαζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ..
Δπηπξφζζεηα γηα ηηο Α.Δ.: Γξακκάηην θαηαβνιήο πνζνχ 1 0/00 επί ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ . Δπηζεκαίλεηαη φηη Γξακκάηην 1 0/00
δελ θαηαβάιιεηαη γηα πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο λέαο Α.Δ. κε βάζε ηνπο Ν. 1297/92 θαη
2166/93).
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4.2.1 ηνηρεία & Γηθαηνινγεηηθά γηα Καηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. &
Ννκηκνπνίεζε Σξνπνπνηήζεσλ Δηαηξεηώλ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ. &
Δ.Δ.) πνπ ζπζηεζήθαλ κεηά ηελ 4-4-2011 (Άξζξα 2, 9, 10, 15 λ.
3419/2005, όπσο ηζρύεη)
Ζ λνκηκνπνίεζε θάζε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ησλ Δηαηξεηψλ πνπ ζπζηήζεθαλ
κεηά ηελ 4-4-2011 θαη αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζχζηαζήο ηνπο (είηε κέζσ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΗΑ ΣΑΖ, είηε κέζσ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ.Δ.ΜΖ.), γίλεηαη κε ηελ
θαηαρψξηζή

ηνπο

ζην

Γ.Δ.ΜΖ.

(κέζσ

ησλ

Τπεξεζηψλ

Γ.Δ.ΜΖ.

ησλ

Δπηκειεηεξίσλ), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα, θαηά πεξίπησζε, αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1.

Αίηεζε

2.

Απφδεημε θαηαβνιήο ηέινπο θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., χςνπο 10,00

€ (Καηαβάιιεηαη ζην Δ.Δ.Α., κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ).
3.

Αθξηβή αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή δηαβαηεξίσλ (κφλν ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ

θαη ηπρφλ εηζφδνπ λέσλ εηαίξσλ / λνκίκσλ εθπξνζψπσλ / δηαρεηξηζηψλ ησλ
Δηαηξεηψλ). εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο Ννκίκνπο Δθπξνζψπνπο ησλ Α.Δ. (κέιε Γ..
θ.ι.π., πνπ ηηο δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο), ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ Δ.Π.Δ. θαη
ηνπο Οκνξξχζκνπο Δηαίξνπο θαη ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ., πξέπεη λα ππνβιεζεί
θαη Αθξηβέο αληίγξαθν Άδεηαο Γηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ή Άδεηαο Γηακνλήο, σο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή Μέιε Γ.. Α.Δ.
4.

Δμνπζηνδνηήζεηο

φισλ

ησλ

λέσλ

εηαίξσλ/

λνκίκσλ

εθπξνζψπσλ/

δηαρεηξηζηψλ ησλ εηαηξεηψλ κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο.
5.

ε πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. & Δ.Δ.:

Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ χζηαζεο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη γηα ηηο Δ.Π.Δ.
πκβνιαηνγξαθηθφ πκθσλεηηθφ θαη γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θσδηθνπνηεκέλν Ηδησηηθφ
πκθσλεηηθφ. εκεηψλεηαη φηη ην ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ζηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ., (φπνπ ππνβάιιεηαη ζε ηέζζεξα αληίγξαθα
(ηνπιάρηζηνλ) θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ .doc), ζα
πξέπεη λα έρεη ήδε ζεσξεζεί:
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α)

Απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, γηα ηελ πξνέγθξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο

λέαο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ (αλ αιιάδεη ε επσλπκία ή / θαη ν
Γηαθξηηηθφο ηίηινο)
β)

Απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ πγθέληξσζεο

Κεθαιαίνπ)
γ)

Απφ ην Σακείν Ννκηθψλ (Πεηξαηψο θαη σθξάηνπο, Αζήλα) θαη

δ)

Απφ ην Σακείν Πξφλνηαο Ννκηθψλ (Υαξηιάνπ Σξηθνχπε θαη Ναπξίλνπ, Αζήλα)

Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηηο Δ.Π.Δ. απαηηείηαη αλαθνίλσζε κε πεξίιεςε ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ηα πιήξε θείκελα ησλ ηξνπνπνηνχκελσλ
άξζξσλ ηνπ (ζε έλα αληίγξαθν) γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ..

1.

ε πεξηπηψζεηο Η.Κ.Δ.:

ην θσδηθνπνηεκέλν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηξνπνπνίεζεο δελ απαηηείηαη ζεψξεζε
απφ ηα Σακεία Ννκηθψλ θαη Πξφλνηαο, φπσο επίζεο θαη ζην θσδηθνπνηεκέλν ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ ηξνπνπνίεζεο ζε πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο άιιεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε
ΗΚΔ.
1.

ε πεξηπηψζεηο Α.Δ.:
7.1

Πξαθηηθφ Γ.. ηεο εηαηξείαο πεξί ηξνπνπνηήζεσο άξζξσλ ηνπ

θαηαζηαηηθνχ ηεο Α.Δ. θαη Πξαθηηθφ Γ.. ηεο εηαηξείαο πεξί ζχγθιεζεο ηεο
αλσηέξσ Γ.., εθηφο θαη αλ ε Γ.. είλαη απηφθιεηε (ζε δχν αληίγξαθα).
7.2

Κσδηθνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Α.Δ. κε ελζσκαησκέλεο ηηο

ηξνπνπνηήζεηο(ζε δχν αληίγξαθα).
7.3

Αλαθνίλσζε κε πεξίιεςε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κε

ηα πιήξε θείκελα ησλ ηξνπνπνηνχκελσλ άξζξσλ ηνπ (ζε έλα αληίγξαθν θαη
ζε ειεθηξνληθή κνξθή)γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ..
7.4

Γξακκάηην

είζπξαμεο (γηα

δεκνζίεπζε

αλαθνίλσζεο

ηεο

ηξνπνπνίεζεο ζην Φ.Δ.Κ.)αμίαο ζπλνιηθνχ πνζνχ 289,00 € (ήηνη 250,00 €
ππέξ ΚΑΔ 2531 ζπλ 5% ππέξ ΚΑΔ 3512 ζπλ 7% ππέξ ΚΑΔ 3531).
εκεηψλεηαη φηη:
α)

Αλ ε ηξνπνπνίεζε αθνξά αιιαγή επσλπκίαο ή / θαη Γηαθξηηηθνχ ηίηινπ, ην

πξαθηηθφ ηεο Γ.., πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνέγθξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο
ηεο λέαο επσλπκίαο ή / θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εθδίδεηαη
απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην.
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β) Αλ ε ηξνπνπνίεζε αθνξά αχμεζε θεθαιαίνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη:
β1.

Παξαζηαηηθφ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. (γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ

πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ) θαη
β2.

Γξακκάηην θαηαβνιήο πνζνχ 1‰ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ππέξ ηεο

Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ (Πξνζνρή: Γξακκάηην

1‰

δελ

θαηαβάιιεηαη

γηα

πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο ΑΔ κε βάζε ηνπο Ν. 1297/92 θαη 2166/93).

4.3

Γηθαηνινγεηηθά γηα Ηδξπηέο Ζκεδαπά Ννκηθά Πξόζσπα

Σα παξαζηαηηθά πνπ νθείινπλ λα θέξνπλ νη εκεδαπή εγγξαθφκελνη είλαη πξνζσπηθά
ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ην αζηηθφ φλνκα, ηελ επσλπκία (εκπνξηθή ή εηαηξηθή),
ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν θαη θάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή ηνπο. Αθνινχζσο, απαηηείηαη
ε δξαζηεξηφηεηα, ν ζθνπφο, ε λνκηθή κνξθή,

ε επαγγεικαηηθή θαηνηθία,

εγθαηάζηαζε ή έδξα, ε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. αθέζηαηα, δελ
πξέπεη λα παξαιείπεηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
επηρείξεζεο ή ππνθαηαζηήκαηνο, δηακνλήο θαη - φπνπ απαηηείηαη - άδεηα εξγαζίαο
πξνθεηκέλνπ γηα ππεθφνπο ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. είηε σο θπζηθψλ πξνζψπσλ, είηε σο
νκφξξπζκσλ εηαίξσλ είηε σο δηαρεηξηζηψλ είηε σο κειψλ Γ.. ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξέπεη λα θέξνπλ νη εγγεγξακκέλνη είλαη ε εγγξαθή ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ησλ
εηαίξσλ, δηαρεηξηζηψλ ή κειψλ Γ.. ζηνλ νηθείν νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), θαζψο θαη ν θσδηθφο
αξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) θαη αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ). πλάκα,
ζε απηά ππάγνληαη, επίζεο, νη εθθξεκείο αηηήζεηο πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαη δηνξηζκνχ επηηξφπνπ, ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ
αλαζηνιήο πιεξσκψλ, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ν εγγξαθφκελνο
θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ηίζεηαη ζε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, ππάγεηαη ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, αλαδηνξγάλσζεο ή εθθαζάξηζεο
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 3588/2007 ΦΔΚ Α’ 153/2007), ζε
δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ Καλνληζκνχ 1346/2000/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 160) θαη θάζε
άιιε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζπιινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ ηνπ θαη νη
δηθαζηηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαζηέιινληαη ή αλαηξέπνληαη νη έλλνκεο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.
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Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ή πξαθηνξείν πνπ δηαηεξνχλ νη εκεδαπνί εγγξαθφκελνη
εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα νη παξαθάησ πξάμεηο θαη ζηνηρεία:


ε επσλπκία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ, εθφζνλ δελ είλαη ίδηα κε

ηελ επσλπκία ησλ εγγξαθφκελσλ, ε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φπσο
θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ,


ν δηνξηζκφο, ε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ

πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηνπο εγγξαθφκελνπο έλαληη ηξίησλ
γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ θαη λα ηνπο
εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, κε κλεία ηεο έθηαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,


ην θιείζηκν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ.

Όζα πξναλαθέξζεθαλ ηζρχνπλ θαη γηα θάζε ππνθαηάζηεκα πνπ δηαηεξνχλ νη
εκεδαπνί εγγξαθφκελνη ζηελ αιινδαπή. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ εγγξαθφκελνπ πξάμεηο θαη
ζηνηρεία, γεληθά ή εηδηθά, πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα.
Δπί εκεδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα νη παξαθάησ πξάμεηο
θαη ζηνηρεία:


ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ



ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο



ην θαηαζηαηηθφ καδί κε φιεο ηηο γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζε θσδηθνπνηεκέλε

κνξθή


ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε έθηαζε ησλ εμνπζηψλ ησλ ηδξπηψλ, ησλ

νκνξξχζκσλ εηαίξσλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή

4.3

Γηθαηνινγεηηθά γηα Ηδξπηέο Αιινδαπά Ννκηθά Πξόζσπα

Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ή πξαθηνξείν πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αλψλπκεο
εηαηξείεο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα νη πξάμεηο
θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξ. 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ
θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη.
Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ή πξαθηνξείν πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη εηαηξείεο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ εθαξκφδνληαη θαη’
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αλαινγία, σο πξνο ηηο πξάμεηο θαη ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα, νη παξ. 2
θαη 3 αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη.
Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ή πξαθηνξείν πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή ηα πξφζσπα ηεο
ππνπεξ. (iii) ηεο πεξ. (δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα, επηπιένλ
ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, νη αθφινπζεο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:
(Σνκάξαο, 2000)


ην θαηαζηαηηθφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ καδί κε φιεο ηηο γελφκελεο

ηξνπνπνηήζεηο ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή,


ην αζηηθφ φλνκα ή επσλπκία, ε λνκηθή κνξθή θαη ην δίθαην ηνπ θξάηνπο απφ

ην νπνίν δηέπνληαη ηα πξφζσπα απηά,


εάλ ην παξαπάλσ δίθαην ην πξνβιέπεη, ην Μεηξψν, ζην νπνίν ηα σο άλσ

πξφζσπα είλαη εγγεγξακκέλα θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν,


ηε ιχζε, ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηε ζρεηηθή κλεία ζην Μεηξψν,

φπσο επίζεο ηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία
ππφθεηληαη ηα σο άλσ πξφζσπα.

4.3

Λνηπά Γηθαηνινγεηηθά

Ζ θαηαρψξεζε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ, ε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ,
απνζπαζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα ή
πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε ηεο Μεξίδαο ηνπ ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ.,
πξνυπνζέηνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο. ηελ πεξίπησζε απηή ν
ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ζε
πιηθή κνξθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. Σν φξγαλν απηφ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάηηεη θάζε πνζφ
(ελδεηθηηθά θφξν ή ηέινο θιπ) ππέξ ηξίησλ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαρψξεζε θαη
κεηαβνιή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ,
απνζπαζκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θάζε άιινπ ζπλαξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε
Τπνπξγνχ, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο
ησλ άλσ πνζψλ. 2. « Ζ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη
ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα θαη πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη θαηφπηλ αίηεζεο
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο
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ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην
Γ.Δ.ΜΖ.

ππεξεζία

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Δκπνξίνπ

θαη

Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή.» (ην εδάθην ηξνπ. κε ηελ παξ 3 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 4314/2014(Α’
265) Ο αηηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ
αλσηέξσ αληηγξάθσλ θαη απνζπαζκάησλ, θαζψο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
ηζηνξηθφηεηαο ή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη λα γίλεη ζχλζεηε
αλαδήηεζε ζηνηρείσλ εθηφο ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.. Με ηνλ ίδην
ηξφπν νπνηνζδήπνηε έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη αληίγξαθα,
απνζπάζκαηα ή πηζηνπνηεηηθά ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζην
θάθειν θαη δελ δεκνζηεχνληαη ζην «Γειηίν Δκπνξηθήο Γεκνζηφηεηαο». 3. Σα σο άλσ
αληίγξαθα, απνζπάζκαηα ή πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχληαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή
κνξθή κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2014 θαη έθηνηε απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ αληηγξάθσλ θαη ησλ απνζπαζκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, ν αηηψλ θαηαβάιιεη πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. εληαίν εηδηθφ ηέινο. Δάλ ν αηηψλ είλαη ν ίδηνο ν ππφρξενο, έλα απφ
ηα πηζηνπνηεηηθά εηεζίσο ρνξεγείηαη αηειψο. (Φσήο&Φαζνπιάο&Καςάιεο, 2012)
Γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ν αηηψλ
θαηαβάιιεη πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. εληαίν εηδηθφ ηέινο. Σν
ζρεηηθφ ηέινο, πνπ είλαη εληαίν γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. αλά θαηεγνξία
ππφρξενπ, απνηειεί πφξν ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε εμαίξεζε εθείλν πνπ θαηαβάιιεηαη
ππέξ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππεξεζίαο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ην νπνίν απνηειεί εμ
νινθιήξνπ έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. γ) Σα ηέιε αξρηθήο θαηαρψξηζεο
(εγγξαθήο) φζν θαη ηήξεζεο ηεο Μεξίδαο ηνπ ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ. είλαη εληαία γηα
φιεο ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. αλά θαηεγνξία ππφρξενπ, εηζπξάηηνληαη απφ απηέο ή
απφ ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο, θαηά πεξίπησζε θαη απνηεινχλ πφξνπο ησλ
Δπηκειεηεξίσλ, κε εμαίξεζε ηα ηέιε εθείλα πνπ θαηαβάιινληαη ππέξ ηεο αξκφδηαο
γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ππεξεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηα νπνία απνηεινχλ εμ νινθιήξνπ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ.» (ε παξ. 4 ηξνπ. κε ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 4314/2014(Α’
265). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο &
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη ην χςνο, ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη νη
φξνη είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4, ε
θαηαλνκή, ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο απηψλ κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ, ν θνξέαο
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ζπγθέληξσζεο, ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο απηψλ ησλ ηειψλ, θαζψο θαη ην
πνζνζηφ απφ απηά ηα ηέιε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ειαρίζησλ παγίσλ
δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. ησλ ππεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ.
θάζε επηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε
θαζνξίδνληαη ηα παξαζηαηηθά ηεο θαηαβνιήο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπο, ν ηξφπνο
έθδνζεο, ζεψξεζεο θαη ππνγξαθήο ησλ αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ ζε έληππε ή
ειεθηξνληθή κνξθή, ηα ειάρηζηα θαηαρσξνχκελα ζηνηρεία ησλ πξνζσπηθψλ
εηαηξηψλ, ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ππφρξεσλ θάζε ρξφλν, θαζψο
θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ απηψλ.» (ε παξ.
5 ηξνπ. κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 4314/2014(Α’ 265) 6. Με θνηλή απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ην
δηθαίσκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ λα απνθηά, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαη θαηαβνιήο
αληίζηνηρνπ ηέινπο πξνο ηελ Κ.Δ.Δ., δηθαίσκα εμ απνζηάζεσο πξφζβαζεο ζηα
ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη απηνδχλακεο αλάθιεζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ,
ζε απηά, δεδνκέλσλ. 7. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ
ηέινπο, ην νπνίν απνηειεί πφξν ηεο Κ.Δ.Δ., νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο αζθείηαη
ην δηθαίσκα απηφ, θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997, ε
δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ θαη θάζε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.

ζειίδα 63

ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ ΓΔΜΖ


Δηζαγσγή

Ζ ελφηεηα απηή αλαθέξεη ηα πεδία κεζφδνπ θαηαρψξεζεο εκπνξηθήο εηαηξείαο ζην
Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο
θαηαρψξεζεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη. Αθνινχζσο, δίλνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνέγθξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηα
απαηηνχκελα θαηαζηαηηθά. Ο αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ., ε νινθιήξσζε θαη ην εληαίν ηέινο
θαηαρψξεζεο, θαζψο θαη ε δηαγξαθή απφ ηελ ππεξεζία, επηζεκαίλνληαη δηεμνδηθά κε
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.

1.1

Σξόπνο Πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Καηαρώξεζεο

Ζ εγγξαθή θαη θάζε πεξαηηέξσ θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. πξαγκαηνπνηείηαη, χζηεξα
απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο ππεξεζίεο απηέο απφ ηνλ ππφρξεν ή νπνηνλδήπνηε
έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, θαζψο θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο.
Δηδηθφηεξα, νη αηηήζεηο θαηαρψξεζεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο ππφρξενπο ππνβάιινληαη
ζηε Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππφρξεν. Απηφ ηζρχεη κε
εμαίξεζε ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε θαηά ην ζηάδην ηεο ζχζηαζεο ησλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ πνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, δελ πξνβιέπεηαη πξνεγνχκελε ρνξήγεζε
έγθξηζεο ηνπ εγγξάθνπ ζχζηαζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή
αξρή. Ζ αίηεζε θαηαρψξεζεο αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ ππάγνληαη ζηε Μεξίδα θαη
ζπλνδεχεηαη, ππνρξεσηηθά, απφ ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα ζπλνδεπηηθά θαη ηα ινηπά
έγγξαθα. Ζ απφθηεζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνλ θάθειν ηνπ ππφρξενπ σο πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ή εάλ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν. Καηά
παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο ζηνλ λφκν, νη ππφρξενη δελ
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ ζε πιηθή κνξθή νπνηνδήπνηε έγγξαθν θαη ζηνηρείν,
ην νπνίν νη ππφρξενη ππνβάιινπλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ.
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Ζ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, φπσο θαη θάζε έγγξαθν θαη ζηνηρείν πνπ ππνβάιιεη πξνο θαηαρψξεζε ή
δεκνζηεχεη κε επηκέιεηα ηνπ ν ππφρξενο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ππνβάιιεηαη θαη’ επηινγή ηνπ
ππφρξενπ ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε αίηεζε,
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη
κε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πδ 150/2001
(ΦΔΚ Α΄ 125) ή ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 150/2001 (ΦΔΚ Α΄ 125). Γηα ηελ δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ νη ππφρξενη ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δεχγνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη
θσδηθνχ πξφζβαζεο (username θαη password) πνπ ρνξεγεί ην Γ.Δ.ΜΖ. γηα ηελ
πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη ην νπνίν δίδεηαη ζηνπο ππφρξενπο
ησλ νπνίσλ ε ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο έρεη ιάβεη ρψξα
πξνεγνπκέλσο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΑΥΗS ή άιιεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ
Γεκνζίνπ. Όινη νη ππφρξενη, πνπ είλαη αλψλπκεο εηαηξίεο ή εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο, θαζψο θαη νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ γ’, δ’, ε’, δ’ θαη ε’ ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 1 ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ην δεχγνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ
πξφζβαζεο (username θαη password) απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., έσο ηελ 01/01/2015 «Δηδηθψο,
ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2α θαη 2β ηνπ άξζξνπ 6
ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή». (ην εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
78 ηνπ λ. 4314/2014(Α’ 265) 4. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε
ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,
πξνβαίλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηελ πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζεο θαη ειέγρεη
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα,
ηε ζαθήλεηα θαη ηε λνκηκφηεηά ηνπο. Ο έιεγρνο, πνπ δηελεξγείηαη θαηά ην
πξνεγνχκελν εδάθην, πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαβνιή θάζε ηέινπο πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 8 θαη θάζε θφξνπ ή εηζθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Δθφζνλ
απφ ηνλ έιεγρν δελ πξνθχςεη θψιπκα θαηαρψξεζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.
πξνβαίλεη ζηηο θαηαρσξήζεηο, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, ην
αξγφηεξν κέρξη ηε δεχηεξε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ή
απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
2 ηνπ άξζξνπ 4 θνηλνπνηήζνπλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεξεζία ηηο πξάμεηο ηνπο. Σν
Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ., κε ηελ παξαιαβή ηεο απφθαζεο θαηαρψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα γηα
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ηνλ ππφρξεν δηεχζπλζε θαηά ηελ παξάγξαθν 1, πξνβαίλεη απζεκεξφλ θαη ρσξίο
νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο θαηαρσξήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5.
Οη ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε, ηα
πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ λφκνπ θαη δελ είλαη πιήξε, πξνζθαινχλ ηνλ ππφρξεν είηε εγγξάθσο είηε κέζσ
ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο
δηεπθξηλίζεηο, δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηεο αίηεζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ
ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα (1) κήλα,
εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηαρσξίδνληαη. Ζ ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο παξαηείλεη θάζε λφκηκε
πξνζεζκία πξνο θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Αλ ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5)
εκεξψλ ή ε πξνζεζκία πνπ παξαηείλεηαη παξέιζνπλ άπξαθηεο ή ν ππφρξενο ππνβάιεη
ηα ζηνηρεία, πιελ φκσο απηά θξηζνχλ φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ
θαη δελ είλαη αθξηβή θαη πιήξε, ε αίηεζε θαηαρψξεζεο απνξξίπηεηαη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ησλ ππεξεζηψλ θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη θαηαπίπηνπλ,
ππέξ απηψλ, ηα ζρεηηθά ηέιε θαηαρψξεζεο θαη ε επηκειεηεξηαθή ζπλδξνκή. 6. Οη
ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε δηνηθεηηθέο
πξάμεηο θαη εθηειεζηέο απνθάζεηο θαη δηαηάμεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ δηθαζηηθψλ
ιεηηνπξγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαηαρψξεζεο, έλλνκεο θαηαζηάζεηο
θαη ζρέζεηο ηνπ ππφρξενπ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε θαηαρψξεζε ή επεξεάδνπλ ηα
θαηαρσξεηέα ζηνηρεία. Αλ εθθξεκεί δίθε ζρεηηθή κε έλλνκεο θαηαζηάζεηο θαη
ζρέζεηο ηνπ ππφρξενπ, πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαρσξεηέα ζηνηρεία, ε αξκφδηα
ππεξεζία θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. κπνξεί, απηεπαγγέιησο, κεηά απφ ζηάζκηζε
ησλ εθαηέξσζελ ζπκθεξφλησλ, λα αλαζηείιεη ηελ θαηαρψξεζε κέρξη ηελ έθδνζε
νξηζηηθήο ή ηειεζίδηθεο απφθαζεο. 7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο
νξίδνληαη ε πξνζεζκία θαη ην ζεκείν έλαξμεο απηήο, γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. κε ηα λνκηκνπνηεηηθά θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. «8. Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ δηελεξγνχλ νη Τπεξεζίεο
Μηαο ηάζεο θαηά ην ζηάδην ζχζηαζεο ησλ νκφξξπζκσλ εηαηξεηψλ, ησλ
εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ (θάζε κνξθήο), ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ,
ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.» « 9. α) Μεηαβνιέο ζηηο πξάμεηο θαη ηα
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ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 6 θαηαρσξίδνληαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. θαη
δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, εληφο 21 εκεξψλ,
ην αξγφηεξν, απφ ηελ παξαιαβή ηεο πιήξνπο ηεθκεξίσζεο γηα ηηο ελ ιφγσ
κεηαβνιέο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο δηελεξγείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ., φπνπ απαηηείηαη. Σαπηφρξνλε ππνβνιή αζπλήζσο
κεγάινπ αξηζκνχ αηηήζεσλ γηα θαηαρψξηζε δπλαηφλ λα δηθαηνινγεί ηελ αλάινγε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο. β) Ζ πεξίπησζε α δελ ηζρχεη γηα ηα ινγηζηηθά έγγξαθα
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 α πεξ. ε». (ε παξ. 9 πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4314/2014(Α’ 265)

1.1

Πξνέγθξηζε Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Δπσλπκίαο

Δθφζνλ έρεη επηιερζεί ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο λέαο εηαηξείαο, θαη
εθφζνλ έρεη ήδε επηιερζεί ν ζθνπφο θαη ν ηχπνο ηεο, ζα πξέπεη λα βεβαησζεί απφ ην
νηθείν Δπηκειεηήξην φηη ε ζπγθεθξηκέλε επσλπκία θαη δηαθξηηηθφο ηίηινο δελ έρεη
ήδε δνζεί ζε θάπνηα άιιε Δηαηξεία ίδηαο κνξθήο θαη είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ λφκνπ. Δάλ ε επηιεγκέλε επσλπκία θαη δηαθξηηηθφο ηίηινο είλαη απνδεθηφο,
ρνξεγείηαη δνζεί βεβαίσζε Πξνέγθξηζεο Δπσλπκίαο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε
επσλπκία πνπ επηιέρζεθε έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ή δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, ζα πξέπεη λα επηιεγεί λέα επσλπκία.
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 Ν.2081/92 ην Σκήκα Μεηξψνπ ηνπ ΔΒΔΑ
είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο Δπσλπκηψλ θαη Γηαθξηηηθψλ
ηίηισλ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο- κέιε ηνπ. εκεηψλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηελ θαηαρψξεζε
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζην κεηξψν ηνπ
ΔΒΔΑ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνχ ηίηινπ θαη
ρνξήγεζε ζρεηηθήο πξνέγθξηζεο.
Γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ., ην Σκήκα Μεηξψνπ ηνπ ΔΒΔΑ ζεσξεί εηο δηπινχλ ηα
θαηαζηαηηθά ή ηα ηξνπνπνηεηηθά ή ηα δηαιπηηθά ησλ, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο
ρξήζεο Δπσλπκηψλ θαη Γηαθξηηηθψλ ηίηισλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα ππνβιεζνχλ γηα
θαηαρψξηζε ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ, κε αίηεζε ζε έληππν, πνπ
ρνξεγεί ην Σκήκα Μεηξψνπ, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε επσλπκία, ν δηαθξηηηθφο
ηίηινο, ε έδξα θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ελψ γηα ηηο Α.Δ. ζεσξεί εηο
δηπινχλ ηα θαηαζηαηηθά ή ηα ηξνπνπνηεηηθά ησλ, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο
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ρξήζεο Δπσλπκηψλ θαη Γηαθξηηηθψλ ηίηισλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα ππνβιεζνχλ ζηηο
Ννκαξρίεο γηα θαηαρψξεζε, κε αίηεζε ζε έληππν, πνπ ρνξεγεί ην Σκήκα Μεηξψνπ,
κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε επσλπκία, ν δηαθξηηηθφο ηίηινο, ε έδξα θαη ην αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο.

1.1

Πξνηππνπνηεκέλα Καηαζηαηηθά

Ζ ρξήζε πξνηππνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα γίλεη γηα ηε ζχζηαζε εκπνξηθήο
εηαηξείαο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ηδξπηέο γηα ηα ζηνηρεία πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ηελ εηαηξεία απφ άιιεο ηνπ ίδηνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ. Ζ έθδνζε ηνπ
πξνηππνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (έλα ή πεξηζζφηεξα γηα θάζε εηαηξηθφ ηχπν)
εθδίδεηαη κε ηελ νκψλπκε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γηθαηνζχλεο,
παξαρσξείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ΓΔΜΖ ή, θαηά πεξίπησζε, ζην Σκήκα ΓΔΜΖ θαη ε
δεκνζίεπζή ηνπ γίλεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη ησλ Τπνπξγείσλ.
(ηακαηφπνπινο&Καξαβνθχξεο, 1997)
Σα πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε
δεκφζην έγγξαθν:


πληάζζνληαη

κεηά

απφ

πξφηαζε

ηεο

πληνληζηηθήο

Δπηηξνπήο

πκβνιαηνγξαθηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο θαη ηεο Οινκέιεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδνο,


Πεξηέρνπλ ηηο απνιχησο αλαγθαίεο ζχκθσλα κε ην λφκν δηαηάμεηο θαη θαηά ηα

ινηπά παξαπέκπνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ.


πκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ηδξπηέο κφλν σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ

δηαθνξνπνηνχλ ηελ εηαηξεία απφ άιιεο ηνπ ίδηνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ, εθηφο αλ εηζάγεηαη
επηηξεπηή παξέθθιηζε απφ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

απφ

πληάζζνληαη σο δεκφζηα έγγξαθα ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ νξίδεηαη
ηνλ

νηθείν

πκβνιαηνγξαθηθφ

χιινγν

εθ

πεξηηξνπήο

κεηαμχ

ησλ

ζπκβνιαηνγξάθσλ πνπ επηζπκνχλ λα νξηζηνχλ σο δηαπηζηεπκέλνη γηα ην ζθνπφ απηφ
ζηελ Τπεξεζία ΓΔΜΖ ή, θαηά πεξίπησζε, ην Σκήκα ΓΔΜΖ.


Γελ αλαγηγλψζθνληαη θαη δελ αζθείηαη απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ε θαηά ηηο

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνβιεπφκελε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία. Πεξηνξίδνληαη ζην
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ λνκίκσλ πνζψλ νη ακνηβέο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
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ζπκβνιαηνγξάθσλ γηα θάζε ζχκβαζε ή πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. (Σδειάηε&Φνχληα, 2014)

1.1

Αξηζκόο ΓΔΜΖ

Με ηελ αξρηθή εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ., ε Τπεξεζία ή ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ. ρνξεγεί ζηνλ
εγγξαθφκελν - κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο
Γ.Δ.ΜΖ. - ηνλ Αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ. (Αξ. Γ.Δ.ΜΖ). Ο αξηζκφο απηφο δίδεηαη θαηά
ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε εγγξαθφκελν, ελψ δελ θαηαξγείηαη
αθφκε θαη χζηεξα απφ κεηαηξνπή ζε άιιε λνκηθή κνξθή ή δηαγξαθή ηνπ
εγγξαθφκελνπ απφ ην φξγαλν απηφ. Σν Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ε Μεξίδα θαη
ν Φάθεινο ηεξνχληαη κε βάζε ηελ επσλπκία θαη ηνλ Αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ.
Ο Αξηζκφο Γ.Δ.Μ.Ζ. αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά:


ζε θάζε έγγξαθν, έληππν ή κε, πνπ αθνξά ηνλ εγγξαθφκελν



ζε θάζε έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη πξνο θαηαρψξηζε ζην ΓΔΜΖ



ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ΓΔΜΖ ή, θαηά πεξίπησζε,

ην Σκήκα ΓΔΜΖ

1.1

Οινθιήξσζε θαη Δληαίν Σέινο Καηαρώξεζεο

Ζ αξρηθή εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ
Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ, ηε Μεξίδα θαη ην Φάθειν. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ κεηαβνιήο ζηε
Μεξίδα θαη ην Φάθειν. ε πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ην αζηηθφ φλνκα, ε επσλπκία
(εκπνξηθή ή εηαηξηθή) θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο, ε ζρεηηθή κεηαβνιή ζεκεηψλεηαη θαη
ζην Γεληθφ Δπξεηήξην Δπσλπκηψλ. Ζ αξρηθή εγγξαθή θαη θάζε κεηαγελέζηεξε
θαηαρψξηζε ζεσξείηαη φηη έρνπλ νινθιεξσζεί κφιηο απνζεθεπηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
δηαβηβάζζεθαλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ΓΔΜΖ ή, θαηά πεξίπησζε, ην Σκήκα ΓΔΜΖ, ζην
ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ΓΔΜΖ, θαηά ηξφπν ψζηε λα
κπνξνχλ απηά εθεμήο λα αλαθαινχληαη αλαιινίσηα απφ ηελ θεληξηθή κλήκε ηνπ
ΓΔΜΖ θαη λα αλαγηγλψζθνληαη κε ηερληθά κέζα.
ρεηηθά κε ην εληαίν ηέινο θαηαρψξεζεο, ε αξρηθή εγγξαθή ζην ΓΔΜΖ θαη θάζε
κεηαγελέζηεξε θαηαρψξηζε ή κεηαβνιή πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ
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εγγξαθφκελν εληαίνπ ηέινπο θαηαρψξηζεο, ην νπνίν είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο
Τπεξεζίεο ΓΔΜΖ θαη ην Σκήκα ΓΔΜΖ θαη πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ
εγγξαθφκελνπ θαη ην είδνο ηεο θαηαρψξηζεο. Φνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη
δηνηθεηηθά ηέιε, εηζθνξέο θαη ηπρφλ άιιεο επηβαξχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην
ζηάδην ηεο αξρηθήο εγγξαθήο δχλαληαη λα ελζσκαηψλνληαη ζην εληαίν ηέινο
θαηαρψξηζεο, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974
(Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ) (ΦΔΚ Α’ 90).
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ην εθάζηνηε χςνο ηνπ εληαίνπ ηέινπο θαηαρψξηζεο, ε
δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ επηκέξνπο πνζψλ ζηνπο ηειηθνχο
δηθαηνχρνπο, ηα παξαζηαηηθά ηεο ζε απηνχο απφδνζεο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία
θαηάπησζεο νινθιεξσηηθά ή ελ κέξεη ηνπ ηέινπο ζε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο
απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θαηαρψξηζεο ζχκθσλα κε ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 10, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

1.1

Γηαγξαθή

Ζ δηαγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ εγγξαθφκελνπ ή νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία ΓΔΜΖ ή, θαηά
πεξίπησζε, ζην Σκήκα ΓΔΜΖ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ: (Κανχλεο, 2008)


Με ηε δηαθνπή ή παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο.



Μεηά απφ αίηεζε ησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ

απνθηήζεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε, αιιά νη
ζπλέπεηεο ηεο θαηαρψξηζεο παχνπλ δχν κήλεο κεηά ηε δηαγξαθή απφ ην ΓΔΜΖ.


Με ην ζάλαην ή ηελ θήξπμε ζε αθάλεηα ηνπ εγγξαθφκελνπ. Με ηελ

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18, ε δηαγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ
ππνβνιή, απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ
ή ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο θήξπμεο ζε αθάλεηα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ
πηζηνπνηεηηθφ δεκνζίεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ΑΚ. Αλ νη θιεξνλφκνη ηνπ
εγγξαθφκελνπ ζπλερίζνπλ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζαλφληνο, ππνρξενχληαη
ζηελ εγγξαθή ηεο θνηλσλίαο ησλ θιεξνλφκσλ ζην ΓΔΜΖ απφ ην ρξφλν απνδνρήο εθ
κέξνπο ηνπο ηεο θιεξνλνκίαο ή απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε.
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Με ηελ θήξπμε ηνπ εγγξαθφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε ζηεξεηηθή

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ ην θαζηζηά αλίθαλν γηα άζθεζε εκπνξίαο. Ζ δηαγξαθή
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ν
εγγξαθφκελνο ππνβάιιεηαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, απφ ηνλ δηνξηζζέληα κε ηελ
ίδηα απφθαζε δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε. Ο δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ππνρξενχηαη,
κε πνηλή έθπησζεο απφ ην ιεηηνχξγεκά ηνπ, λα ππνβάιεη αίηεζε δηαγξαθήο, εθφζνλ
δελ ηνπ ρνξεγεζεί απφ ην δηθαζηήξην άδεηα ζπλέρηζεο εκπνξίαο.


Με ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο, αλ ιπζεί ην εγγξαθφκελν λνκηθφ

πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ. Ζ δηαγξαθή ζηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη
κεηά απφ αίηεζε ηνπ εθθαζαξηζηή, ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο ή ελφο απφ ηα κέιε ηεο
έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ.


ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ε θαηαρψξηζε ζην ΓΔΜΖ ήηαλ εμ αξρήο ή

θαηέζηε αξγφηεξα παξάλνκε, αλαιεζήο ή αλαθξηβήο.

ζειίδα 71

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο θαη ελεκεξσκέλεο θεληξηθήο βάζεο κεηξψνπ
επηρεηξήζεσλ έρεη ζπληειέζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο ή κεηαβνιήο κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη έθδνζεο θαη
ππνβνιήο πηζηνπνηεηηθψλ «εηαηξηθήο ελεκεξφηεηαο» γηα φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλαιιαγέο
κηαο εηαηξείαο. Παξάιιεια, έλα γεληθφ θαη εληαίν κεηξψν επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγεί
επξχηεξεο πξνυπνζέζεηο πιεξνθφξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα
νιφθιεξν ηνλ δεκφζην ηνκέα. Υάξε ζ’ απηφ, γίλεηαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε
ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αθξηβέζηεξε άζθεζε
πνιηηηθήο, λνκνζεηηθήο ή θαη ειεγθηηθήο εμνπζίαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζε
ζρέζε κε απηέο.
Πεξαηηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3419/2005 θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ εμππεξεηείηαη ε δεκνζηφηεηα ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαηά ησλ πιένλ πξφζθνξν θαη επηζπκεηφ ηξφπν θαη εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο
άζθεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο λφκηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν φιν ζχζηεκα
ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ νδεγία 2003/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο ηνπ 68/151/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο γηα νξηζκέλεο κνξθέο εηαηξηψλ θαη
πεξαηηέξσ αμηνπνηεί ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ
ΓΔΜΖ, θαηαπνιεκά ηε γξαθεηνθξαηία, εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο
εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δηακνξθψλεη αζθαιέο πιαίζην δεκνζηφηεηαο θαη
ειέγρνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηνπο θάζε ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζην ΓΔΜΖ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ
αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαβαζκίδεη θαη αμηνπνηεί ην ζεκαληηθφ, γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ζεζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ. Οη πξνβιέςεηο ηνπ
λφκνπ εηζάγνπλ θαη θαζηεξψλνπλ έλα απινπνηεκέλν θαη ειθπζηηθφ πιαίζην ππνδνρήο
ζηε ρψξα καο, ησλ νξγαλσκέλσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ άιια θξάηε-κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ ρσξψλ, πνπ ελζαξξχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ, ζεκαληηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
ζειίδα 72

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξφιν πνπ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε
δεκηνπξγία Τπεξεζηψλ Μίαο ηάζεο πξάγκαηη λα έρεη ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, θαζψο παξαηεξνχκε ηηο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα
επηθνηλσλνχλ ζε πνιχ ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα ε κία κε ηελ άιιε θαη λα κελ
ππάξρεη ηαιαηπσξία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, ν νπνίνο παιαηφηεξα έπξεπε λα
κεηαβαίλεη απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία γηα λα επηηχρεη ην απηνλφεην (π.ρ. ηελ έθδνζε
ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ή ηελ δήισζε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο) θαη
παξφιν πνπ ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδνληαλ λα πινπνηεζνχλ ζην παξειζφλ γηα ηε
ζχζηαζε κηαο εηαηξείαο ήηαλ ελλέα θαη πιένλ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Μίαο ηάζεο
έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε έλα, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο
πγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη ν ζπλαιιαζζφκελνο λα
ζπγθεληξψζεη είλαη ηα ίδηα αθξηβψο κε απηά πνπ δεηνχληαλ παιαηφηεξα, καδί επί
πιένλ κε θάπνηεο ππεχζπλεο δειψζεηο, κε απνηέιεζκα ε ζπιινγή ησλ ελ ιφγσ
εγγξάθσλ λα είλαη ρξνλνβφξα. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ε γξαθεηνθξαηία δελ έρεη
κεησζεί αξθεηά, είλαη ε έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επεξρφκελε αιιαγή απφ ηηο
Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο
Πειαηψλ. Σα Δπηκειεηήξηα θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη
απφ άπνςε δνκήο θαη νξγάλσζεο, γηα ηελ θαηάζεζε εγγξάθσλ θαη ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ θαη δελ είραλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε απφ άπνςε γλψζεσλ, ψζηε λα
θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην χςνο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αιιαγψλ.
Δπηπξνζζέησο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε κίαο
εηαηξείαο δελ έρεη κεησζεί αηζζεηά θαη ζε θακία πεξίπησζε σο αλακελφηαλ.
Δηδηθφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή ππνγξαθή
ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο είλαη ν
ίδηνο. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή ηελ ππνγξαθή Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ ε νπνία
ζεσξείηαη κε ηνλ παξφλ λφκν πξνδηθαζία, νπφηε ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην πξντζρχνλ
δίθαην βξίζθεηαη κφλν ζην πεδίν πξσζχζηεξνπ θαη κεηαγελέζηεξνπ. Δπηπιένλ, ε
ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν, απφ ηε κία
ππεξεζία ζηελ άιιε δελ ήηαλ έηνηκε κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο. Σν
κφλν κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ελ ιφγσ λφκν θαη ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη
δξαζηηθά ηε γξαθεηνθξαηία είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ. Παξ’ απηά
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνχ δελ είλαη έηνηκεο νχηε νη επηρεηξήζεηο, θαζψο
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ππάξρεη έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο ειεθηξνληθέο
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δηαδηθαζίεο. Δθηφο απηνχ, γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ε νπνία δελ έρεη ιεθζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
εηαηξεηψλ. Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε,
κε απνηέιεζκα ζηε ρψξα καο λα κελ είλαη δηαδεδνκέλε.
πκπεξαζκαηηθά, ε εηζαγσγή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ζηε δσή καο έρεη ζπλεηζθέξεη πνιιά θαη
κπνξεί αθφκε πεξηζζφηεξα, κε ζεκαληηθφηεξν φισλ ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο
αζθάιεηαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ παξνρή δηαθάλεηαο. Με ηε
ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ έλα γεληθφ θαη εληαίν
κεηξψν

επηρεηξήζεσλ

δεκηνπξγνχληαη

επξχηεξεο

πξνυπνζέζεηο

άληιεζεο

πιεξνθνξηψλ θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ,
αθξηβέζηεξε άζθεζε πνιηηηθήο, λνκνζεηηθήο θαη ειεγθηηθήο εμνπζίαο πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζε ζρέζε κε απηέο.
Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα, είλαη ζθφπηκν νη
αξκφδηνη ππάιιεινη λα ππνβάιινληαη ζε θαηαιιειφηεξε εθπαίδεπζε εμ’ αηηίαο ησλ
απμεκέλσλ θαζεθφλησλ θαη ηεο θχζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδηαηηέξσο εμεηδηθεπκέλνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή αθφκα θαιχηεξα πξνζιακβάλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη λένη
ππάιιεινη κε θξηηήξην ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηηο επί κέξνπο γλψζεηο ηνπο πάλσ
ζηα δεηήκαηα ησλ εηαηξεηψλ. Ζ δηνξγάλσζε θάπνησλ ζεκηλαξίσλ ή θαη ε εηθνληθή
ζπλαιιαγή, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπλδξάκνπλ ζεηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαρψξεζε θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν
λα ππάξρεη ειεθηξνληθή ηήξεζε ησλ αξρείσλ φισλ ησλ εηδψλ ησλ εηαηξεηψλ θαη φρη
κφλν απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν. Μέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζα ππάξρεη πην
εχθνιε πξφζβαζε ζε φισλ ησλ εηδψλ ηα αξρεία. Δπίζεο, πξνο παξνρή κεγαιχηεξεο
αζθάιεηαο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ηξίησλ κε ηηο εηαηξίεο ζα κπνξνχζε λα παξέρεηαη
ζε απηνχο πην εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε θαη φρη απηή λα παξέρεηαη χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.), παξά κφλνλ
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.
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