
 

 

 Αριθµ. Κ1−1136/30.5.2012  
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Κ1−941 οικ./2012 απόφασης «Καθορισµός τρόπου, 
διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο»  

Αριθµ. Κ1−1136 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 
 
Α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (137 Α΄). 
 
Β. Του ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄). 
 
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (50 Α΄). 
 
∆. Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισµός της 
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως 
τη διάταξη του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 15 του ν. 4038/2012 (14 Α΄). 
 
Ε. Του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και 
κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (90 Α΄). 
 
ΣΤ. Του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (141 Α΄). 
 
Ζ. του Π.∆. 397/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (185 Α΄). 
 
Η. Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄). 
 
Θ. Του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, Συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μετονοµασία του σε 
«Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας−Θρακης και 
Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας 
Μακεδονίας−Θρακης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής» (213 Α΄). 
 
Ι. Του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 



 

 

 Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και 
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (147 Α΄). 
 
ΙΑ. Του Π.∆. 71/ 2012 «∆ιορισµός Υπουργών» (124 Α΄). 
 
ΙΒ. Της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941 οικ./27.4.2012 «Καθορισµός τρόπου, 
διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο» (1468 Β΄). 
 
ΙΓ. Του υπ’ αριθµ. 1780/21−5−2012 εγγράφου του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος. 
 
Ι∆. Της υπ’ αριθµ. 25/30−5−2012 επιστολής του Προέδρου του Εποπτικού 
Συµβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. 
 
ΙΕ. Το υπ’ αριθµ. 1131/30−5−2012 κοινό ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης 
Εµπορικών Οργανώσεων, της ∆ιεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως και του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 
 
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισµό,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
 
Οι παράγραφοι 1., 2. και 3. του άρθρου 2 «Προθεσµίες υποβολής αίτησης εγγραφής» 
της απόφασης µας Κ1-941 οικ./27.4.2012 (1468 Β΄) αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«1. Για τους υπόχρεους της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσµία υποβολής ορίζεται ως εξής: 
 
α) Οι ανώνυµες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης υποβάλλουν την 
σχετική αίτηση από 2/7/2012 έως και 30/09/2012. 
 
β) Οι οµόρρυθµες εταιρίες και οι ετερόρρυθµες εταιρίες υποβάλλουν την σχετική 
αίτηση από 23/7/2012 έως και 11/10/2012. 
 
γ) Οι αστικοί συνεταιρισµοί, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι πιστωτικοί και 
αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσµίας 20 ηµερών, η 
οποία αρχίζει από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας της αµέσως προηγούµενης 
περίπτωσης. 
 
Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της 
προθεσµίας που ορίζεται στην περίπτωση γ’ της προηγουµένης παραγράφου. 
 



 

 

 Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσµίας 60 
ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας της 
προηγουµένης παραγράφου.» 
 
Άρθρο 2 
 
Το άρθρο 4 «Έναρξη ισχύος» της απόφασής µας Κ1-941 οικ./27.4.2012 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 2 Ιουλίου 2012.» 
 
Άρθρο 3 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
 
Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 


