
 

 

Αθήνα,  29 επτεμβρίου 2016 

Αριθ.Πρωτ.1965 

Προς 

Το Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανάπτυξης και  Τουρισμού  

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  

Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 

 

Κοινοποίηση: 

-Προϊστάμενο Διεύθυνσης  Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  

-Επιμελητήριο Μεσσηνίας 

 Σμήμα Μητρώου/Τπηρεσία ΓΕΜΗ 

 

Θέμα: Έκδοση πιστοποιητικών νομικών προσώπων από το ΓΕΜΗ 

 

Κύριοι, 

Μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, που δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο Νομό Μεσσηνίας, διαμαρτύρονται για το περιεχόμενο 

των πιστοποιητικών που  τους χορηγούνται από την Τπηρεσία ΓΕΜΗ του  

τοπικού Επιμελητηρίου  προκειμένου να λαμβάνουν μέρος σε  δημόσιους 

διαγωνισμούς και να υπογράφουν σχετικές συμβάσεις.  

υγκεκριμένα: 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου 

απευθύνονται στην Τπηρεσία ΓΕΜΗ προκειμένου να λάβουν το γενικό 

πιστοποιητικό  περί εγγραφής της εταιρείας τους στο ΓΕΜΗ, περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού της, καθώς και περί του ότι δεν έχει 

περιέλθει η εταιρεία σε λύση, εκκαθάριση, πτώχευση/διαδικασία εξυγίανσης, 

ότι δεν έχει  κατατεθεί σχετική αίτηση κλπ.  

Όμως στην τελευταία παράγραφο του εντύπου του πιστοποιητικού 

αναγράφεται επί λέξει  ότι: 

«ημειώνεται   ότι: Με τα ανωτέρω περί πτώχευσης ή διαδικασίας εξυγίανσης 

πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το 

Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου στο οποίο καταχωρίζονται αυτοί που 

κηρύχθηκαν σε πτώχευση  ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας 



συνδιαλλαγής (σύμφωνα με την παρ. 3 του  άρθρου 8 του Νόμου  

3588/2007)». 

Όταν όμως απευθύνονται στο Σμήμα Πτωχεύσεων του   Πρωτοδικείου  

Καλαμάτας ενημερώνονται πως δεν εκδίδεται άλλο πιστοποιητικό, πλήν αυτό 

του ΓΕΜΗ. 

Βρίσκονται  λοιπόν  συχνά στη δυσάρεστη θέση  τα μέλη μας – νομικά 

πρόσωπα-   να μην μπορούν εκ του προαναφερόμενου λόγου να υπογράψουν 

σύμβαση με το δημόσιο, παρότι έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι, λόγω της 

επιφύλαξης που αναγράφεται στο σώμα του πιστοποιητικού, η οποία δεν 

θεραπεύεται, αφού το Πρωτοδικείο δεν εκδίδει άλλο πιστοποιητικό.  

τα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, που εκτός των άλλων, 

είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, 

ζητούμε την εξεύρεση άμεσης λύσης προκειμένου τα πιστοποιητικά που 

λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα,  μέλη μας να είναι πλήρη και οι 

πληροφορίες να παρέχονται χωρίς επιφυλάξεις, προκειμένου να  έχουν τη 

δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός τους και υπογραφής δημοσίων 

συμβάσεων.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ              ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 


