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ΠΡΟΣ:- ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ)

∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση

: Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες

ΚΟΙΝ: - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

: Βασ. Μανταλοβα

Γραφείο κ. Υπουργού

Σωτ. Μασγανας

- Υπουργείο Οικονοµικών

Μ. Λέζου

Γραφεία κκ. Υπουργού, Υφυπουργού

Α. Οικονοµάκη
Τηλέφωνο

και Γενικών Γραµµατέων

: 210 38 93 383

- Γραφεία κ.κ. Υπουργού και

210 38 93 481

Υφυπουργού Οικονοµίας,

210 38 93 566

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

210 38 93 303
TELEFAX

: 210 38 38 981

E-Mail

: lezou@gge.gr

- Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του
Κράτους
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- ∆/νση Εµπορικών Οργανώσεων
- ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως

Θέµα: «Συµπληρωµατική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 µε θέµα «Οδηγίες
εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά µε την απλοποίηση των
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»»

Σε συνέχεια της µε αρ. Κ2-3144/30-3-2011 εγκυκλίου µας (Α∆Α: 4ΑΗΟΦ-8Ζ)
µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά µε την
απλοποίηση

των

διαδικασιών

σύστασης

προσωπικών

και

κεφαλαιουχικών

εταιρειών» συµπληρώνουµε αυτήν ως εξής:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την
4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 µη υπαγόµενες στο πεδίο
εφαρµογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-11 (ΦΕΚ 470 Β)
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Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/233-11 (ΦΕΚ 470 Β) δεν συστήνονται µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, αλλά
ειδικότερα:
α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από µετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση
καθώς και οι πάσης µορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από µετατροπές,
συγχωνεύσεις και διασπάσεις, υποβάλλουν προς την αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
αίτηση καταχώρισης σε αυτό συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 και επειδή για τις ανώνυµες εταιρείες που
συστήνονται καθώς και για τις ανώνυµες εταιρείες που µετατρέπονται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε
και Ε.Ε. απαιτείται έλεγχος από την αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην
αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρµόδια Υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική απόφαση.
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και
αποστέλλει την σχετική ανακοίνωση δηµοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.
β. Εφόσον η συστηνόµενη µε τον τρόπο αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η
αρµόδια

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., µετά την υποβολή σ’ αυτή των απαιτούµενων

δικαιολογητικών προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και, στην
περίπτωση της ΕΠΕ, αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δηµοσίευσης της σύστασης
στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

∆. Υφιστάµενες εταιρείες κάθε µορφής των οποίων η σύσταση και
λειτουργία έγινε πριν την 4/4/2011.

Για την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών των οποίων η σύσταση έγινε
πριν την 4/4/2011 και έχουν αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡΜΑΕ),
ακολουθείται η προϊσχύουσα σύµφωνα

µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

διαδικασία οπότε ο φάκελος της εταιρίας θα βρίσκεται στην οικεία περιφέρεια
(φυσικός), και όχι στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.
Συνεπώς οι σχετικές καταχωρήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται στο Μητρώο
Α.Ε.

και

ο

ενδιαφερόµενος

θα

απευθύνεται

στην

αρµόδια

Υπηρεσία

της

Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου η τελευταία να ασκήσει την εγκριτική ή
εποπτική αρµοδιότητα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και να προβεί
στη σχετική καταχώρηση στο ΜΑΕ.
Η αντίστοιχη µε την ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για τις ΟΕ, ΕΕ
(κάθε µορφής) και ΕΠΕ των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011, θα
ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε µέχρι την 04/04/2011.
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Ε. Εταιρείες κάθε µορφής των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε
πριν την 4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
Για

τις

εταιρείες

κάθε

µορφής

για

τις

οποίες

έχει

υπογραφεί

η

συµβολαιογραφική πράξη ή οποιοδήποτε απαιτούµενο από την κείµενη νοµοθεσία
συστατικό έγγραφο και για τις οποίες στις 04/04/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία σύστασης µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (καταχώρηση στο
οικείο κατά περίπτωση µητρώο εταιρειών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής
τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους
(Τµήµατα Εµπορίου & Τουρισµού)
2. ∆/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής
(ιδίου Υπουργείου)
3. Επιµελητήρια της Χώρας
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
4. Νοµική Υπηρεσία Γεν. Γραµ. Εµπορίου
5. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος
Ακαδηµίας 6
10671-ΑΘΗΝΑ
6. Εποπτικό Συµβούλιο Γ.Ε.ΜΗ.
(Γραφεία της ΚΕΕ, Ακαδηµίας 6, 10671-ΑΘΗΝΑ)
7. Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
8. Εθνικό Τυπογραφείο

