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ΘΕΜΑ: ∆ιάφορα Θέµατα
Σε απάντηση των ερωτηµάτων που µας υπέβαλλε µε το µε το Α. Π. 351/10-012014 έγγραφό του το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και
λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που αυτά παρουσιάζουν, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΙΚΕ: Είναι δυνατόν Κοινωνία του Αστικού ∆ικαίου
ή Ατοµική Επιχείρηση να µετατραπεί σε ΙΚΕ; Σύµφωνα µε το άρθρο 1071 του
4072/2012 «Εταιρεία άλλης µορφής µπορεί να µετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική
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Άρθρο 107

Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
1. Εταιρεία άλλης µορφής µπορεί να µετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µε απόφαση των εταίρων ή των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από το νόµο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριµένης εταιρικής µορφής. Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται
να λάβουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.
2. Για τη µετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ.
γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3419/2005.
3. Η απόφαση για µετατροπή µε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ, τα αποτελέσµατα όµως της
µετατροπής δεν επέρχονται, αν µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες
αντιρρήσεις για τη µετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές µπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική κατάσταση της
µετατρεπόµενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σηµειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αίτηση της
εταιρείας και η µετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σηµείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο
µπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη µετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει
οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν
προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται µόνο σε ανακοπή ερηµοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η µετατροπή συντελείται µε την
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερηµοδικίας.
4. Με τη συντέλεση της µετατροπής η µετατρεπόµενη εταιρεία συνεχίζεται µε τη µορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νοµική
προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι
διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
5. Οι οµόρρυθµοι εταίροι της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, η οποία µετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να
ευθύνονται επί πέντε (5) έτη µετά τη µετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της
µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή της εταιρείας.
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εταιρεία µε απόφαση των εταίρων ή των µετόχων». Η δυνατότητα µετατροπής του άρθρου
107 (γνήσια µετατροπή) αφορά εταιρείες και όχι επιχειρήσεις των οποίων φορέας είναι
είτε φυσικό πρόσωπο (ατοµικές επιχειρήσεις) ή Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, δεδοµένου ότι
από αυτές ελλείπουν τα βασικά στοιχεία της εταιρίας (ένωση προσώπων, επιδίωξη κοινού
σκοπού, ίδρυση µε δικαιοπραξία) και δεν περιλαµβάνονται στις µορφές εταιριών που έχει
θεσπίσει ο έλληνας νοµοθέτης. Αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων αναπτυξιακών
νόµων (ενδεικτικά ν. 2166/93, ν.δ. 1297/72), στο πεδίο εφαρµογής των οποίων
εµπίπτουν µετασχηµατισµοί επιχειρήσεων κάθε µορφής, η αρµοδιότητα ερµηνείας των
οποίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών, απευθύνουµε σχετικό ερώτηµα, προκειµένου
το σύνολο των διατάξεων να ερµηνευθεί συστηµατικά.

2) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΣΗ ΙΚΕ: Είναι δυνατόν ΙΚΕ
να

προέλθει

από

συγχώνευση

ατοµικών

επιχειρήσεων;

Σε

περίπτωση

καταφατικής απάντησης σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί η εταιρία,
δεδοµένου ότι µία εκ των ατοµικών επιχειρήσεων θέλει να εισφέρει ακίνητο στην
ΙΚΕ;
Ο ν. 4072/12 καλύπτει (άρθρα 108 επ.) µόνο συγχώνευση ΙΚΕ µεταξύ τους.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, δεν προβλέπεται σύσταση ΙΚΕ από
συγχώνευση άλλης ή άλλων νοµικών µορφών, πολύ περισσότερο από συγχώνευση
ατοµικών επιχειρήσεων. Επισηµαίνουµε ωστόσο τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 116
του ν. 4072/2012, σύµφωνα µε την οποία «Οι νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους
µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων περιλαµβάνουν στο πεδίο εφαρµογής τους και την
ιδιωτική

κεφαλαιουχική

εταιρία».

Αναφορικά

µε

την

εφαρµογή

των

διατάξεων

αναπτυξιακών νόµων (ενδεικτικά ν. 2166/93, ν.δ. 1297/72), στο πεδίο εφαρµογής των
οποίων εµπίπτουν µετασχηµατισµοί επιχειρήσεων κάθε µορφής, η αρµοδιότητα ερµηνείας
των

οποίων

ανήκει

στο

Υπουργείο

Οικονοµικών,

απευθύνουµε

σχετικό

ερώτηµα,

προκειµένου το σύνολο των διατάξεων να ερµηνευθεί συστηµατικά.
3) ΕΠΕ - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Ή ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης που
µας φέρνει να δηµοσιεύσουµε ισολογισµό περάτωσης εκκαθάρισης σε ΓΕΜΗ και
σε ΦΕΚ έχει υποχρέωση να δηµοσιεύσει και σε οικονοµική εφηµερίδα ή
εναλλακτικά στην ιστοσελίδα της τον ισολογισµό αυτό, δεδοµένου ότι από το άρ.
50 του Ν. 3190/1955 δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση, ενώ σύµφωνα µε το υπ’
αρ. πρωτ. Κ2-5515/07-10-2013 έγγραφό σας υπάρχει υποχρέωση πλήρους
δηµοσιότητας;
Σύµφωνα µε το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 «όπου στο κ.ν. 2190/1920 και στο
ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ

και

ΓΕΜΗ,

αυτή

µπορεί

να

αντικαθίσταται

µε

ανάρτηση

των

δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση
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αυτής έχει καταχωριστεί στην Μερίδα της Εταιρείας». Αναφορικά µε τη δηµοσίευση του
ισολογισµού περάτωσης εκκαθάρισης, για την διαδικασία του οποίου το άρθρο 50, του ν.
3190/1955 παραπέµπει στο άρθρο 8 του ίδιου νόµου, δεν γίνεται αναφορά για
δηµοσίευση σε άλλα µέσα πέραν του ΦΕΚ και του Γ.Ε.ΜΗ. Ως εκ τούτου η αναφορά µας
για υποχρέωση πλήρους δηµοσιότητας, έχει να κάνει µε τα προβλεπόµενα από τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.

4) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΜΕ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΜΕ ΕΠΕ: Είναι δυνατόν Ιδιότυπη
Μεταφορική Εταιρία να καταστεί µονοπρόσωπη ΙΜΕ ΕΠΕ, σύµφωνα µε το αρ. 43α
του Ν. 3190/1955; Υπάρχει κάποιος περιορισµός ως προς αυτό;
Οι ιδιότυπες µεταφορικές εταιρίες διέπονταν από τις διατάξεις του ν. 383/1976. Ο εν
λόγω νόµος καταργήθηκε από τον µεταγενέστερο ν. 3887/2010. Στα σχετικά άρθρα οι εν
λόγω νόµοι εισάγουν ειδικές διατάξεις για τα θέµατα που άπτονται του σκοπού τους, οι
οποίες κατισχύουν των γενικών διατάξεων. Εάν δεν ρυθµίζεται το θέµα από ειδική διάταξη
των εν λόγω νόµων, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ν. 3190/1955. Σε κάθε περίπτωση
ωστόσο πρέπει να ερωτηθεί το αρµόδιο υπουργείο, προκειµένου να ερµηνεύσει το ίδιο τις
σχετικές διατάξεις.

5) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΟ ΓΕΜΗ: Α) Σε περίπτωση που διαπιστώσουµε ότι

κακώς έχουµε καταχωρήσει στο ΓΕΜΗ µία πράξη, για την οποία έχουµε
δηµοσιεύσει

σχετική

ανακοίνωση

και

έχουµε

χορηγήσει

αντίγραφα

στους

ενδιαφερόµενους, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να διαγράψουµε την καταχώρηση
και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούµε;
Β) Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούµε, σε περίπτωση που διαπιστώσουµε
ότι η ίδια πράξη έχει καταχωρηθεί δυο φορές, σε διαφορετικές ηµεροµηνίες και
έχει λάβει δύο ΚΑΚ.
∆ιορθώσεις και διαγραφές από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο πραγµατοποιούνται υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 92 και 103 του ν. 3419/2005 όπως έχει
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Αρθρο 9 Ν. 3419/2005
∆ιόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων
1. Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλµένη και σε µεταβολή, εφόσον τα νοµικά γεγονότα, οι
δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν µεταβληθεί.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η µεταβολή, κατά την προηγούµενη παράγραφο, πραγµατοποιούνται,
µετά από αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο, τους καθολικούς
διαδόχους του ή οποιονδήποτε τρίτο που δικαιολογεί ειδικό έννοµο συµφέρον. Οι αιτήσεις διόρθωσης και µεταβολής που αφορούν στους
υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού
Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρµόδια για τον υπόχρεο.
3. Κάθε διόρθωση και µεταβολή των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο νοµιµότητας της αίτησης, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της επελθούσας διόρθωσης ή µεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης και τον
υπάλληλο που την πραγµατοποίησε.
4. Αν επέλθει µεταβολή στο κύριο αντικείµενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, µε συνέπεια τη
µεταβολή της καθ` ύλην ή κατά τόπο αρµοδιότητας της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρµόδια υπηρεσία καταχωρίζει την
επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που καθίσταται αρµόδια, το Φάκελο του
υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν τηρείται ηλεκτρονικά.
5. Αν ανώνυµη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και τα υποκαταστήµατα αυτών µεταφερθούν από την
αρµοδιότητα των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. ή αντιστρόφως, οι αναγκαίες καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
πραγµατοποιούνται από το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ..
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τροποποιηθεί και ισχύει. ∆εδοµένου ότι οι καταχωρήσεις πράξεων και στοιχείων των
υπόχρεων

υποβάλλονται

στις

διατυπώσεις

δηµοσιότητας

του

άρθρου

16

του

ν.

3419/2005, η διαγραφή ή η διόρθωση πρέπει να είναι εµφανής κατά τον ίδιο τρόπο.
Το παρόν κοινοποιείται στο Εποπτικό Συµβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ.
Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για αποστολή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των
Επιµελητηρίων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του
Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή
• Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου
• Γραφείο Γεν. ∆/ντη Εσωτερικού Εµπορίου
• ∆/νση µας

3

Αρθρο 10 Ν. 3419/2005
∆ιαγραφή
1. Οι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Με την απώλεια της εµπορικής ιδιότητάς τους, εφόσον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιήθηκε µε βάση την ιδιότητα αυτή. Η
∆ιαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρµόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) είτε από τον υπόχρεο
είτε από όποιον έχει ειδικό έννοµο συµφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της απώλειας της εµπορικής ιδιότητας του
υπόχρεου.
β. Μετά από αίτησή τους, όταν πρόκειται για πρόσωπα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η αίτηση
υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο υπόχρεος δεν έχει αποκτήσει την εµπορική ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες της εγγραφής
τους παύουν δύο (2) µήνες µετά τη ∆ιαγραφή.
γ. Με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η ∆ιαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση, από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται
από πιστοποιητικό δηµοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Αν οι κληρονόµοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εµπορική
δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ µέρους
του, της κληρονοµίας ή την πάροδο της προθεσµίας για αποποίησή της.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση Αριθµού
Γ.Ε.ΜΗ. στους κληρονόµους και για τη µεταβολή του Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστηµάτων του κληρονοµουµένου.
δ. Με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συµπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση
εµπορίας. Η ∆ιαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση από τον δικαστικό συµπαραστάτη δικαστικής απόφασης µε την οποία ο υπόχρεος
υποβάλλεται σε δικαστική συµπαράσταση και διορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης. Ο δικαστικός συµπαραστάτης υποχρεούται, µε ποινή
έκπτωσης από το λειτούργηµά του, να υποβάλει αίτηση ∆ιαγραφής, αν το
δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εµπορίας.
ε. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων. Η ∆ιαγραφή στην περίπτωση αυτή
διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα µέλη της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου
έχει ειδικό έννοµο συµφέρον. Ειδικά, οι ανώνυµες εταιρίες διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ∆ιαγραφή,
σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του
κ.ν. 2190/1920, µετά από αίτηση της υπόχρεης εταιρείας.
2. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από την αρχή ή κατέστησαν µεταγενέστερα παράνοµες, αναληθείς ή
ανακριβείς. Η ∆ιαγραφή διενεργείται µετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τρίτο που έχει ειδικό έννοµο συµφέρον, στην
αρµόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στην πράξη ∆ιαγραφής κάθε καταχώρησης αναγράφονται η ηµεροµηνία και ο υπάλληλος που τη διενήργησε.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις ∆ιαγραφής καταχωρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., πέραν
αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.
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