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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Σύσταση εταιρειών µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
2Οής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον
αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τοµέα του εταιρικού δικαίου (L 186)»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, διαρθρώνεται σε δύο Μέρη και αποτελείται από εξήντα (60) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόµου.
Το Μέρος Α΄υπό τον τίτλο «Εισαγωγικές Διατάξεις», αποτελείται από δύο
Κεφάλαια. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄(άρθρα1-2), υπό τον τίτλο
«Σκοπός και Αντικείµενο», προσδιορίζονται ο σκοπός (άρθρο 1) και το αντικείµενο του νόµου (άρθρο 2).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 3-6), υπό τον τίτλο «Κοινές
Διατάξεις για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης και το Γενικό Εµπορικό Μητρώο»,
δίδονται οι βασικοί νοµοθετικοί ορισµοί (άρθρο 3), κατοχυρώνεται η αρµοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να εποπτεύει το
Γ.Ε.ΜΗ., την Υ.Μ.Σ και τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 4), ορίζεται το Τµήµα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδο-
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µένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5) και ρυθµίζεται η σύσταση και η λειτουργία του µητρώου πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.Μ Η. και Υ.Μ.Σ. (άρθρο
6).
Το Μέρος Β΄ υπό τον τίτλο «Υπηρεσία Μίας Στάσης και Γενικό Εµπορικό
Μητρώο», αποτελείται από δέκα Κεφάλαια. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου
Α΄ (άρθρα 7-14), υπό τον τίτλο «Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρ[ε]ιών», προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 7 έως και 14
του νόµου (άρθρο 7), καθορίζονται οι υπηρεσίες που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης (άρθρο 8) ρυθµίζεται η διαδικασία σύστασης των εταιρειών µέσω Υ.Μ.Σ. (άρθρο 9), η απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου
(άρθρο 10) και η εγγραφή της εταιρίας στο Μητρώο Εργοδοτών του eΕ.Φ.Κ.Α. (άρθρο 11). Επιπροσθέτως, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις αναφορικά
µε το νοµικό καθεστώς της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (άρθρο
12), τη χρήση του πρότυπου καταστατικού εκ µέρους των εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (άρθρο 13) και το κόστος σύστασης της εταιρείας
(άρθρο 14).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 15-19), υπό τον τίτλο «Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθορίζεται ο σκοπός του Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 15),
προσδιορίζονται οι κατηγορίες των υποχρέων προς εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρο 16), προβλέπεται ο τρόπος καταχώρισης των πράξεων, στοιχείων και
δεδοµένων που υπόκεινται σε εµπορική δηµοσιότητα (άρθρο 17), καθορίζονται οι πράξεις που υπόκεινται σε συστατική δηµοσιότητα (άρθρο 18) και
ρυθµίζονται οι βασικές έννοµες συνέπειες της εµπορικής δηµοσιότητας (άρθρο 19).
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 20-24), υπό τον τίτλο «Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ. και Πληροφοριακό Σύστηµα», περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά
µε το νοµικό καθεστώς των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 20) και το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 21), προσδιορίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και προβλέπεται η λήψη αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και
Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή (EUID) (άρθρο 22), ρυθµίζονται, τέλος, οι όροι ολοκλήρωσης της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 23), καθώς
και το σύστηµα διαλειτουργικότητας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (άρθρο 24).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 25-32), υπό τον τίτλο «Διαδικασία Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ», καθορίζονται οι κατηγορίες των πράξεων
και στοιχείων που καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν ελέγχου νοµιµότητας από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 25), καθώς και εκείνες που
καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται αυτόµατα (άρθρο 26), ρυθµίζεται η διαδικασία διόρθωσης των σφαλµάτων των καταχωρίσεων (άρθρο 27), απαριθ-
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µούνται οι περιπτώσεις διαγραφής και επανεγγραφής προσώπου στο
Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 28), περιλαµβάνονται ρυθµίσεις αναφορικά µε τη θέση προσώπου σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης (άρθρο 29), καθώς και µε τις
αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, µεταβολές και διαγραφές (άρθρο
30), ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις δηµόσιων υπηρεσιών και δηµόσιων λειτουργών κατά τη διαβίβαση εγγράφων στις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και
σε περιπτώσεις παράλειψης ή πληµµελούς καταχώρισης στοιχείων (άρθρο
31) και, τέλος, θεσπίζονται διατάξεις για την έννοµη προστασία των ενδιαφεροµένων, λόγω άρνησης ή παράλειψης καταχώρισης, µεταβολής ή διαγραφής στοιχείων (άρθρο 32).
Στο Κεφάλαιο Ε (άρθρα 33-35), υπό τον τίτλο «Πράξεις και Στοιχεία που
Υποβάλλονται σε Εµπορική Δηµοσιότητα», καθορίζονται οι πράξεις και τα
στοιχεία που υποβάλλονται σε εµπορική δηµοσιότητα και συγκεκριµένα, τα
γενικά ατοµικά στοιχεία των υποχρέων εγγραφής (άρθρο 33), καθώς και τα
πρόσθετα στοιχεία για τις προσωπικές εταιρείες (π.χ., εταιρική σύµβαση και
στοιχεία εταίρων - άρθρο 34) και για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (π.χ., ιδρυτική πράξη, καταστατικό και τροποποιήσεις του, στοιχεία εκπροσώπων, λογιστικά έγγραφα - άρθρο 35).
Το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 36-45), υπό τον τίτλο «Εµπορική Δηµοσιότητα Υποκαταστηµάτων Αλλοδαπών Εταιρ[ε]ιών», περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικά
µε την εµπορική δηµοσιότητα υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών
στην Ελλάδα. Ειδικότερα, θεσπίζονται γενικές διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των αλλοδαπών εταιρειών να καταχωρίζουν στοιχεία για τα υποκαταστήµατά τους, µε εφαρµογή κανόνων του ελληνικού δικαίου και του δικαίου του τόπου όπου εδρεύει η εταιρεία, κατά περίπτωση (άρθρο 36), ρυθµίζονται τα στοιχεία και το περιεχόµενο των ανωτέρω σχετικών εγγράφων
και οι προϋποθέσεις καταχώρισής τους (άρθρο 37), ρυθµίζεται η διαδικασία
επιγραµµικής καταχώρισης στοιχείων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 38), θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τα στοιχεία που οφείλουν να καταχωρίζουν και να δηµοσιεύουν, σχετικά µε τα υποκαταστήµατά
τους, αλλοδαπές εταιρείες µε έδρα σε κράτος µέλος της ΕΕ (άρθρο 39) και
εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα και υποκαταστήµατα σε κράτος µέλος της ΕΕ
(άρθρο 40), καθώς και η δυνατότητα, κατά περίπτωση, επιγραµµικής υποβολής πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών
που έχουν την έδρα τους Κράτος σε κράτος µέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
προβλέπεται η περίπτωση διακοπής λειτουργίας των υποκαταστηµάτων των
εταιρειών αυτών (άρθρο 42), όπως ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται για υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών µε έδρα σε τρίτες
χώρες (άρθρο 43), καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για τα πιστωτικά ή χρη-
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µατοδοτικά ιδρύµατα µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ (άρθρο 44) και
σε τρίτη χώρα (άρθρο 45).
Στο Κεφάλαιο Ζ΄ (άρθρα 46-48), υπό τον τίτλο «Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.»,
περιλαµβάνονται διατάξεις που ρυθµίζουν την πρόσβαση στις πράξεις και
στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., των οποίων µπορεί να λάβει
γνώση σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη µορφή κάθε ενδιαφερόµενος (άρθρο 46),
καθορίζεται, µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πλαίσιο παροχής πληροφοριών προς το κοινό σχετικά µε τους κανόνες και τις διαδικασίες σύστασης εταιρειών, καταχώρισης υποκαταστηµάτων και στοιχείων που κρίνονται λειτουργικά και χρηστικά για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένης της «επιγραµµικής» διαδικασίας (άρθρο 47), θεσπίζονται δε και ρυθµίσεις για τις ξενόγλωσσες καταχωρίσεις (άρθρο 48).
Στο Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 49-51), υπό τον τίτλο «Τέλη και Κυρώσεις», θεσπίζονται ρυθµίσεις σχετικά µε τα τέλη που καταβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση (άρθρο 49), καθορίζεται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων
που επιβάλλονται στους υποχρέους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., η αντίστοιχη
διαδικασία παροχής έννοµης προστασίας στους ενδιαφεροµένους (άρθρο
50), καθώς και ποινικές κυρώσεις σχετικές µε παράβαση διατάξεων του παρόντος (άρθρο 51).
Με το Κεφάλαιο Θ΄ (άρθρα 52-56), υπό τον τίτλο «Τήρηση Άλλων Μητρώων στο Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.», θεσπίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: Μητρώο Μη Εµπορικής Οικονοµικής Δραστηριότητας και διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής σε αυτό σωµατείων, ιδρυµάτων, επιτροπών εράνων
και αστικών εταιρειών του ΑΚ (άρθρο 52), Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτών
Τίτλων, διαδικασία εγγραφής σε αυτό όλων των κατοχυρωµένων επωνυµιών
και διακριτικών τίτλων φυσικών και νοµικών προσώπων που ασκούν εµπορική ή οικονοµική µη εµπορική δραστηριότητα (άρθρο 53), καθώς και κανόνες
σχηµατισµού της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου (άρθρο 54), διαδικασία δέσµευσης επωνυµίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 55), καθώς και Γενικό Μητρώο Μελών Επιστηµονικών φορέων, µε διαδικασία προαιρετικής εγγραφής σε αυτό προσώπων που ασκούν ελεύθερη επαγγελµατική δραστηριότητα και δεν ενεργούν εµπορικές πράξεις (άρθρο 56).
Στο Κεφάλαιο Ι΄ (άρθρα 57-60), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές, Μεταβατικές και Καταργούµενες Διατάξεις», θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις
για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος (άρθρο 57), µεταβατικές
διατάξεις µε ρητή µνεία σε Παράρτηµα, το οποίο περιλαµβάνει αντιστοίχιση
των άρθρων του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου µε υφιστάµενες σήµερα ρυθµίσεις, παρατίθεται µετά το τελευταίο άρθρο του νοµοσχεδίου και αποτελεί α-
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ναπόσπαστο στοιχείο των ρυθµίσεών του (άρθρο 58), καθώς και καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 59).
Στο άρθρο 60 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου.
ΙΙ. Παρατήρηση επί του πίνακα περιεχοµένων και των τίτλων των κεφαλαίων του νοµοσχεδίου
α. Στο πίνακα περιεχοµένων δεν αναφέρονται τα κεφάλαια του νοµοσχεδίου.
β. Για λόγους οµοιοµορφίας τίτλων και κειµένου, αλλά και γραµµατικής
ορθότητας, η λέξη «εταιριών» στους τίτλους των κεφαλαίων πρέπει να γραφεί ως «εταιρειών».
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 9
Στον υπότιτλο του άρθρου 9, το οποίο φέρει τον τίτλο «Διαδικασία σύστασης εταιρείας», γίνεται αναφορά, εντός παρενθέσεως, στην παρ. 4 του άρθρου 13β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ. Η παράγραφος 4 του εν λόγω άρθρου
της Οδηγίας αφορά στις προϋποθέσεις απαίτησης φυσικής παρουσίας του
αιτούντος ενώπιον αρχής ή φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί, κατά το εθνικό
δίκαιο, η διεκπεραίωση των πτυχών των επιγραµµικών διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης µίας εταιρείας, προς αποτροπή της αντιποίησης ή παραποίησης ταυτότητας. Όµως, το περιεχόµενο του άρθρου 9 του νοµοσχεδίου δεν φαίνεται να συσχετίζεται αµέσως µε
το περιεχόµενο του ανωτέρω αναφερόµενου άρθρου της υπό ενσωµάτωση
Οδηγίας. Θα ήταν, ενδεχοµένως, χρήσιµη σχετική αποσαφήνιση, εν προκειµένω. Σηµειώνεται ότι η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 13β της Οδηγίας
2017/1132/ΕΕ επαναλαµβάνεται στον υπότιτλο του άρθρου 12, το οποίο
ρυθµίζει τα περί ελέγχου και επαλήθευσης της ταυτότητας του αιτούντος
και ενδεχόµενης απαίτησης φυσικής παρουσίας του.
2. Επί του άρθρου 20 παρ. 7
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 20 ορίζεται ότι «Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνεται µία (1) τουλάχιστον οργανική θέση έµµισθου δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 43
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του ν. 4194/20 13 (Α΄ 208), περί έµµισθης εντολής. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ο έµµισθος δικηγόρος επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας της, κατά την άσκηση του προληπτικού
ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής, µεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν ο αριθµός των πράξεων
που υποβάλλονται προς καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων, οι
οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 25, απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα (250) ετησίως, τη νοµική υποστήριξη του τµήµατος Υ.Γ.Ε.Μ[]Η. δύναται να αναλάβει ειδικός συνεργάτης του οικείου επιµελητηρίου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 80 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), νοµικός ή δικηγόρος, κατά προτίµηση µε ειδίκευση
στο εµπορικό δίκαιο». Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων
(ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α΄208/27.9.2013), «Έµµισθος δικηγόρος είναι αυτός που
προσφέρει αποκλειστικά νοµικές υπηρεσίες, ως νοµικός σύµβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριµένο εντολέα, σταθερά και µόνιµα, αµειβόµενος αποκλειστικά µε πάγια περιοδική αµοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος µπορεί επίσης να αναλαµβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αµειβόµενος είτε ανά υπόθεση είτε µε άλλον τρόπο. Ο έµµισθος δικηγόρος ασκεί ελεύθερα τα επιστηµονικά του καθήκοντα, όπως επιβάλλουν ο νόµος και η συνείδησή του, σύµφωνα µε το άρθρο 5, χωρίς να υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωµα και στην
υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα». Δεδοµένων των ανωτέρω, θα ήταν χρήσιµη η αποσαφήνιση στις διατάξεις του παρόντος του τρόπου εφαρµογής
τους υπό το φως των ρυθµίσεων του Κώδικα περί Δικηγόρων.
3. Επί του άρθρου 32
Στην παράγραφο 1 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η άρνηση της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, καθώς
και η παράλειψή της, επί είκοσι µία (21) ηµέρες, να απαντήσει αιτιολογηµένα σε αίτηση (…)». Θα µπορούσε, για λόγους µεγαλύτερης σαφήνειας, η ανωτέρω διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Η άρνηση της αρµόδιας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, καθώς και η
παράλειψή της να απαντήσει αιτιολογηµένα σε αίτηση, µετά την πάροδο είκοσι µίας (21) ηµερών από την υποβολή της (…)».
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 θα µπορούσε να διαγραφεί η λέξη
«αρµόδια» (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.), προς αποφυγή επαναλήψεων.
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Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 η λέξη «δικαιούχος» (δικαιώµατος)
πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «φορέας».
4. Επί του άρθρου 33
Στις παραγράφους 2 και 3 θα µπορούσε, για λόγους ακριβέστερης διατύπωσης των σχετικών διατάξεων, πριν από τη λέξη «νοούνται» να τεθεί η
φράση «ως τέτοια» (ατοµικά στοιχεία).
5. Επί του άρθρου 35
Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης γα΄ της παραγράφου 1 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από
ένα, µε την καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν µόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού». Θα µπορούσε, µετά τη φράση «διευκρινίζεται αν» να διαγραφεί η φράση «τα πρόσωπα
αυτά», προς αποφυγή επανάληψης των αυτών όρων.
6. Επί του άρθρου 36
Στην παράγραφο 2 θα µπορούσε, στη φράση «δίκαιο της αλλοδαπής εταιρείας», µετά τη λέξη «δίκαιο», να προστεθεί η φράση «της έδρας», για λόγους πληρότητας της ρύθµισης.
Στην παράγραφο 3 ορίζονται τα εξής: «3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήµατα από την ίδια εταιρεία, η δηµοσιότητα σχετικά µε την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περ. θ) του άρθρου 39 και στην περ.
στ) του άρθρου 43, µπορεί να γίνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του Γ.Ε.ΜΗ.
που τηρεί ένα από τα υποκαταστήµατα, κατ’ επιλογήν της εταιρείας». Στο
παρόν γίνεται επίκληση των διατάξεων του υπό ενσωµάτωση άρθρου 33 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως ισχύει, στο δεύτερο εδάφιο του οποίου ορίζονται τα εξής: «(…) η υποχρέωση δηµοσιότητας των λοιπών καταστηµάτων
περιορίζεται σε µνεία του µητρώου του υποκαταστήµατος στο οποίο γίνεται
η δηµοσίευση καθώς και του αριθµού καταχώρισης του υποκαταστήµατος
αυτού στο εν λόγω µητρώο». Επισηµαίνεται ότι τυχόν προσθήκη και της εν
λόγω ρύθµισης, θα καθιστούσε σαφέστερες και πληρέστερες τις σχετικές
διατάξεις.
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7. Επί του άρθρου 47
Στο δεύτερο εδάφιο ορίζονται τα εξής: «(…) Οι πληροφορίες καλύπτουν
κάθε πληροφορία που κρίνεται λειτουργική και χρηστική για τη διευκόλυνση
των ενδιαφερόµενων µερών και ιδίως: (…)». Θα µπορούσε, για λόγους µεγαλύτερης σαφήνειας, η ανωτέρω διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής: «(…)
Οι πληροφορίες αφορούν στα στοιχεία που κρίνονται λειτουργικά και αναγκαία για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων µερών και ιδίως: (…)».
8. Επί του άρθρου 49
Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5, η λέξη «Ελλάδα» πρέπει να τεθεί
στη γενική πτώση («Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας»).
9. Επί του άρθρου 50
Στην παράγραφο 4 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Κατά των πράξεων
επιβολής προστίµου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, η οποία ασκείται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την επιβολή του προστίµου και η οποία
έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, για τους υπόχρεους: α) της περ. α) της παρ.
2, ενώπιον του Υπουργού». H φράση «από την επιβολή», πρέπει, για λόγους
νοµοτεχνικής αρτιότητας, να αντικατασταθεί από τη φράση «από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής». Επίσης, η λέξη «υπόχρεους» να γραφεί ως
«υποχρέους», γιατί επέχει θέση Ουσιαστικού. Η παρατήρηση αυτή αφορά
τον τονισµού του εν λόγου όρου σε όλο το νοµοσχέδιο, όταν αυτή επέχει
θέση Ουσιαστικού.
10. Επί του άρθρου 54
Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το οποίο έχει τον τίτλο «Κανόνες σχηµατισµού επωνυµίας και διακριτικού τίτλου», ορίζονται τα εξής: «Επιπρόσθετα, η επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι: α) δεν προσκρούουν στη
νοµοθεσία και στα χρηστά ήθη, β) διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυµίες και διακριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραµµένων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ., και γ) δεν έχει κατοχυρωθεί
το λεκτικό της επωνυµίας ή των διακριτικών τίτλων ως εµπορικό σήµα». Θα
µπορούσαν, για λόγους σαφήνειας των σχετικών ρυθµίσεων, οι ανωτέρω
διατάξεις να αναδιατυπωθούν ως εξής: «Επιπρόσθετα, η επωνυµία και οι
διακριτικοί τίτλοι: α) δεν πρέπει να προσκρούουν στη νοµοθεσία και στα
χρηστά ήθη, β) πρέπει να διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυµίες και
διακριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραµµένων υποχρέων στο Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ., και γ) δεν πρέπει να έχει κατοχυρωθεί η λεκτική διατύπωσή τους ως εµπορικό σήµα».
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11. Επί του άρθρου 55
Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 η λέξη «σην» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «στην».
Αθήνα, 4 Απριλίου 2022
Οι Εισηγητές
Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος
Νικόλαος Παπαχρήστος
Επιστηµονικοί Συνεργάτες
Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Ο Προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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