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Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που επιφέρει ο νέος νόμος αναφορικά με το Γ.Ε.ΜΗ. συνοψίζονται στα 
παρακάτω σημεία:

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019) που αναμορφώνει τον 
τρόπο λειτουργίας και διοίκησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
ισχύ από την 30η Ιανουαρίου 2020.

Οι οριζόμενες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. καθίστανται πλέον αποκλειστικά υπεύθυνες τόσο για 
τον έλεγχο νομιμότητας, όπου απαιτείται, όσο και για την καταχώριση και τη 
δημοσίευση όλων των πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων των υπόχρεων.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που, σε συνδυασμό με τις πρόσφατα θεσπισθείσες 
αλλαγές στις κατηγορίες εταιρικών πράξεων που απαιτούν έγκριση από την αρμόδια 
αρχή, αλλάζει το τοπίο στην πρακτική εφαρμογή του εταιρικού δικαίου. Απομένει 
πάντως να κριθεί στην πράξη κατά πόσο το Γ.Ε.ΜΗ. είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον 
όγκο της σχετικής δουλειάς και δεν αποκλείεται, τουλάχιστον κατά τον πρώτο καιρό της 
μετάβασης, να υπάρξουν καθυστερήσεις και πρακτικές δυσκολίες. Οι ενδιαφερόμενες 
εταιρείες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μετάβαση αυτή.

Καταργείται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και υφίσταται πλέον 
μόνο ρητή πρόβλεψη αναφορικά με την υποχρέωση ή μη εγγραφής στο εν λόγω 
μητρώο. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, συγκεκριμένοι τύποι κοινοπραξιών και οι 
Αστικές Εταιρείες (784 ΑΚ) υποχρεούνται πλέον προς εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Προβλέπεται ρητά η σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων χρηστών, στο οποίο 
εντάσσονται πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι στους οποίους οι υπόχρεοι μπορούν να 
αναθέτουν την καταχώριση και τη δημοσίευση συμβολαιογραφικών πράξεων στο 
Γ.Ε.ΜΗ.

Επεκτείνεται η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στους διαδικτυακούς 
τόπους και στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου. Επιπλέον, εισάγεται, μεταξύ 
άλλων, υποχρέωση δημοσίευσης της νομικής μορφής, της έδρας, καθώς και της τυχόν 
θέσης σε εκκαθάριση των υπόχρεων στις επιστολές, στα έγγραφα παραγγελίας, στους 
διαδικτυακούς τόπους, καθώς και στα ηλεκτρονικά καταστήματά τους. Τέλος, σε 
περίπτωση που στα έγγραφα αναφέρεται το κεφάλαιο της Εταιρείας, η ένδειξη θα 
πρέπει να αφορά το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος 
Γ.Ε.ΜΗ. με το πληροφοριακό σύστημα ΤΑΧIS, ενώ ομοίως δίνεται η δυνατότητα 
διασύνδεσής του και με άλλα εθνικά Μητρώα, προκειμένου να απαλλαγούν οι 
επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής πολλαπλών αιτήσεων.

Τυχόν παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., 
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, πλήρη αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, καθώς και διεκδίκησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
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Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται 
απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν 
όσον αφορά τα ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.

Καταγράφονται λεπτομερώς τόσο οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο 
Γ.Ε.ΜΗ. ανεξάρτητα το πρόσωπο του υπόχρεου, όσο και τα πρόσθετα προς 
καταχώριση έγγραφα ανάλογα τον εταιρικό του τύπο. Ειδικά, για τα υποκαταστήματα 
αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών, οι πράξεις και τα στοιχεία καταχωρίζονται πλέον 
υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και όχι στα αρμόδια Τμήματα των Περιφερειακών
Ενοτήτων, ενώ πέραν του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει στα έγγραφα να αναγράφεται
και ο σχετικός αριθμός καταχώρισης. Τέλος, η εγκατάσταση των αλλοδαπών εταιρειών 
πραγματοποιείται με απλή εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των προαπαιτούμενων στοιχείων.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η καταχώριση και η δημοσίευση 
συμβολαιογραφικών εγγράφων, πράξεων προσωπικών εταιρείων (εκτός των 
περιπτώσεων λύσης, διαγραφής και αναβίωσης) και πράξεων κεφαιλαιουχικών 
εταιρειών (εκτός των περιπτώσεων λύσης, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης 
καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή 
νομιμότητάς τους. Από την αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαιρούνται ρητά οι πράξεις 
εταιρικών μετασχηματισμών του Ν.4601/2019.

Προβλέπεται προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της 
υποχρέωσης τήρησης εμπορικής δημοσιότητας για την υποβολή από τον υπόχρεο της 
αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., και προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική καταχώριση. Σε κάθε περίπτωση η 
διαδικασία καταχώρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι μία (21) ημέρες.

Προβλέπεται η αναστολή της καταχώρισης εγγεγραμμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικού 
προσώπου εφόσον:

• για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης, ή
• για δύο (2) έτη μετά τη θέση σε εκκαθάριση δεν έχει προβεί σε δημοσίευση 

ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης ή 
• έχει ανασταλεί ο Α.Φ.Μ. του.

Θεσμοθετείται το δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (good 
standing) σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο υπόχρεος: 

• δεν έχει διαγραφεί, 
• δεν έχει τεθεί σε λύση και διαδικασία εκκαθάρισης, 
• δεν εκκρεμεί κατ’ αυτού αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των 

πιστωτών (δηλ. πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής κλπ.)
• έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων ή έχει απαλλαγεί από 

αυτές και
• δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων από το Γ.Ε.ΜΗ.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό έχει ισχύ για δύο (2) μήνες.

Αυξάνονται σημαντικά τα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των 
διατάξεων του νόμου, τα οποία κυμαίνονται πλέον από πεντακόσια (500) έως εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ, με δυνατότητα διπλασιασμού έως και τριπλασιασμού του 
προστίμου σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής. Ωστόσο, αναμένεται η έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια και το ύψος του 
προστίμου.
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