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Αθήνα, 29- 04- 2011 

 

Αριθµ. Πρωτ. : Κ1-1319 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ) 

 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Γραφείο κ. Υπουργού 

Υπουργείο Οικονοµικών 

Γραφεία κκ. Υπουργού, Υφυπουργού 

και Γενικών Γραµµατέων 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

Γραφεία κκ. Υπουργού και Γεν. 

Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του 

Κράτους  

 

 

Θέµα: «Συµπληρωµατική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 και τη 

συµπληρωµατική αυτής Κ2-3332/ 04-04-2011 µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής των 

διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών 

σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»» 

 

Σε συνέχεια των µε αρ. Κ2-3144/30-3-2011 και Κ2- 3332/ 04-04-2011 εγκυκλίων µας 
(Α∆Α: 4ΑΗΟΦ-8Ζ και Α∆Α: 4ΑΓ6Φ-7Τ ) µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων 

του Ν. 3853/2010 αναφορικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» παρέχουµε τις παρακάτω διευκρινήσεις: 

 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Α. Εταιρείες που έλαβαν γενικό αριθµό Πρωτοδικείου µετά τις 4/4/2011 

∆εδοµένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ χορηγήθηκε µετά τις 

4/4/2011 γενικός αριθµός Πρωτοδικείου, σε αντίθεση µε τα όσα ορίζονται στις 

διατάξεις του ν. 3853/2010 και στην ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, διευκρινίζουµε ότι η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις περιπτώσεις αυτές είναι η κάτωθι: 

 

 

Οι εταιρείες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 

του ν. 3419/05 οι οποίες από 4/4/2011 και µέχρι την έκδοση της παρούσας έλαβαν 

γενικό αριθµό Πρωτοδικείου και προσήλθαν στις αρµόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ οι οποίες 

τους χορήγησαν Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., θα λάβουν ΑΦΜ από την κατά τόπο αρµόδια 

∆.Ο.Υ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ηµεροµηνία χορήγησης του 

Αριθµού ΓΕΜΗ είναι διαφορετική από την ηµεροµηνία του γενικού αριθµού 

Πρωτοδικείου, για τη χορήγηση ΑΦΜ από τις ∆.Ο.Υ, το στοιχείο που θα εκλαµβάνεται 

σαν δηλωτικό της σύστασης της εταιρείας είναι ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. και η ηµεροµηνία 

χορήγησής του και όχι ο γενικός αριθµός του Πρωτοδικείου.  

 

 

Οι εταιρίες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του 

ν. 3419/05 και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, οι οποίες 

από 4/4/2011 έλαβαν γενικό αριθµό Πρωτοδικείου και δεν προσήλθαν στις αρµόδιες 

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβουν Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να προσέλθουν στην 

κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία µίας Στάσης και να ολοκληρώσουν τη σύστασή 

τους κατά τα προβλεπόµενα στην ως άνω ΚΥΑ. 

 

 

Αντίστοιχα, οι εταιρίες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 1 του ν. 3419/05 και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ Κ1-802/23-

3-2011, οι οποίες από 4/4/2011 έλαβαν γενικό αριθµό Πρωτοδικείου και δεν 

προσήλθαν στις αρµόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβουν Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., θα 

πρέπει να προσέλθουν στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να 

λάβουν Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία έναρξής τους 

στη ∆.Ο.Υ. 

 

 

Εφιστούµε την προσοχή όλων των συναρµοδίων υπηρεσιών και παρακαλούµε για την 

εφεξής πιστή εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3853/2010 και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-
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2011 αναφορικά µε την διαδικασία σύστασης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών 

εταιρειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τους.  

 

 

Περαιτέρω διευκρινίζουµε ότι ειδικά για την περίπτωση ΕΠΕ που ο γενικός αριθµός 

Πρωτοδικείου χορηγήθηκε πριν τις 4/4/2011 και ο αριθµός Πρωτοκόλλου του Εθνικού 

Τυπογραφείου φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 4ης Απριλίου 2011, οι εταιρείες 

δε θα µεταβούν στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για λήψη αριθµού ΓΕΜΗ, αλλά για αυτές θα 

ισχύει ο γενικός αριθµός του Πρωτοδικείου σαν µοναδικός αριθµός µητρώου για τη 

σύστασή τους και µε αυτόν θα προχωρούν στις ∆.Ο.Υ για τη χορήγηση ΑΦΜ.   

 

 

Β. ∆ιευκρινήσεις ως προς τις δηλώσεις έναρξης εργασιών 

Αναφορικά µε το ζήτηµα των εταιρειών για την έναρξη λειτουργίας των οποίων 

απαιτείται προηγούµενη διοικητική έγκριση ή άδεια και συγκεκριµένα προέγκριση 

ίδρυσης των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 και άδεια εγκατάστασης ή 

λειτουργίας του ν.3325/2005, οι Υπηρεσίες µιας Στάσης οφείλουν να ελέγχουν 

κάθε φορά εάν οι κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας οι οποίοι αναγράφονται στις 

δηλώσεις έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3 και όπου απαιτείται και έντυπο Μ6) 

συµπίπτουν µε τους κωδικούς αριθµούς δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων, και µόνο εάν συµπίπτουν να παραπέµπουν 

την εταιρία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για χορήγηση αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και κατόπιν στις 

∆ΟΥ για χορήγηση ΑΦΜ. 

 

 

Επίσης, σε κάθε περίπτωση που οι αναγραφόµενες δραστηριότητες στα συστατικά 

έγγραφα των εταιρειών είναι περισσότερες της µίας, θα πρέπει να ελέγχεται ποιες 

από αυτές δηλώνονται στη δήλωση έναρξης εργασιών. Στην περίπτωση που µία 

από τις αναγραφόµενες δραστηριότητες, ενώ εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των 

ν.3325/2005 και ν.3463/2006, δεν δηλώνεται στο έντυπο Μ3 (και έντυπο Μ6 όπου 

απαιτείται) και συνεπώς δεν ενεργοποιείται άµεσα, η εταιρεία µπορεί να ολοκληρώσει 

τη διαδικασία έναρξής της σε µία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης.  

 

 

Τέλος, οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά την υποβολή  δήλωσης 

έναρξης εργασιών δηλώνουν τους κωδικούς 41.20.20.01 «Εργασίες διαµόρφωσης ή 

ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών(ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 

παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας µε 
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δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» και 41.20.20.02 «Εργασίες 

διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών(ως αγαθού 

επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής 

δραστηριότητας χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» θα 

λαµβάνουν αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και  θα ολοκληρώνουν τη 

διαδικασία έναρξής τους στη ∆.Ο.Υ. 

 

Γ. Λοιπά θέµατα 

Κλείνοντας, εφιστούµε την προσοχή σας στα κατωτέρω: 

 

Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 εξαιρούνται από την εγγραφή 

τους στο ΓΕΜΗ (άρθρο 1, παρ. 1Β του ν. 3419/05), και εποµένως παραµένει η 

έναρξη εργασιών και η απόδοση ΑΦΜ στις ∆ΟΥ (χωρίς χορήγηση Αριθµού 

ΓΕΜΗ), οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 

Α΄), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192Α΄) και οι 

Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 

220 Α΄). 

 

Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 13 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει: «β) Προηγούµενη καταβολή από τον 

υπόχρεο των τελών δηµοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου, ακόµη και σε περίπτωση 

αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε το άρθρο 11, δεν 

απαιτείται εξαιρετικά για τις περιπτώσεις δηµοσίευσης της περιληπτικής αναφοράς 

του περιεχοµένου της καταχώρισης σύστασης ανωνύµων εταιριών και εταιριών 

περιορισµένης ευθύνης στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης 

Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου, η οποία (δηµοσίευση) γίνεται ατελώς.» 

 

Γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 

3853/2010: «3. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης 

αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και 

εταιριών περιορισµένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νοµαρχιακά Μητρώα 

ανωνύµων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισµών και τα Μητρώα 

ευρωπαϊκών οµίλων οικονοµικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα  

διατηρούνται µόνο ως αρχεία  ανάκλησης  δεδοµένων και µέχρι την πλήρη µεταφορά  
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– µετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.» Συνεπώς, µε δεδοµένες τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 19 της ΚΥΑ Κ1-802/ 23.3.2011, µολονότι οι 

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και οι Υπηρεσίες µιας Στάσης διαβιβάζουν στα Πρωτοδικεία και 

τις Περιφερειακές ενότητες αντίγραφο του καταστατικού και της βεβαίωσης σύστασης 

των εταιρειών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12 της εν λόγω ΚΥΑ, για τις 

εταιρείες οι οποίες εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ µετά τις 4/4/2011 η καταχώριση στα 

µητρώα αυτών δε παράγει έννοµα αποτελέσµατα και αριθµός µητρώου τους είναι 

αποκλειστικά ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.  

 

 

 

 

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

 

 

 

       ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1.  Επιµελητήρια της Χώρας 

     Υπηρεσίες Μιας Στάσης και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.  

2. Νοµική Υπηρεσία Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου 

3. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 

    Ακαδηµίας 6 

    10671-ΑΘΗΝΑ 

4. Εποπτικό Συµβούλιο Γ.Ε.ΜΗ.  

(Γραφεία της ΚΕΕ, Ακαδηµίας 6, 10671-ΑΘΗΝΑ) 

5. Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για 

ενηµέρωση των Συµβολαιογράφων που ενεργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης 

6. Εθνικό Τυπογραφείο  

7. Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ (για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ) 

8. Περιφέρειες 

9. Γραµµατείες των Πρωτοδικείων όλης της χώρας.  

10. ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). όλης της χώρας 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

• Γραφεία κ.κ. Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας 

• Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου  

• ∆/νση Εµπορικών Οργανώσεων (3) 

• ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως 

• Αυτοτελές Τµήµα ΓΕΜΗ 
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