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που προβλέπονται στο άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του 
παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση και την ένδειξη 
του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο 
Γ.Ε.ΜΗ.

2. Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το 
δίκαιο κράτους - μέλους και εφόσον το δίκαιο της χώ-
ρας, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την 
καταχώριση σε Μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης 
το Μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθμός 
καταχώρισής της στο Μητρώο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 102
Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης
και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Καταχωρούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 92 του παρόντος, αυτοματοποιημένα, με μέριμνα 
του υπόχρεου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας 
ή ελέγχου νομιμότητας, οι πράξεις και τα στοιχεία που:

α. περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού 
εγγράφου,

β. αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώ-
σεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης, 

γ. αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περι-
πτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποί-
ησης καταστατικού που δεν εμπίπτει στην περίπτωση α΄ 
της παρούσας παραγράφου.

2. Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημο-
σίευση των πράξεων και στοιχείων της παραγράφου 1 
εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του 
ν. 4601/2019 (Α΄ 44).

3. Για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις των πε-
ριπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του 
παρόντος, μπορούν να υποκαθίστανται, με την υποβολή 
σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία 
απαιτεί μόνο συγκεκριμένα δεδομένα (data) χωρίς τη 
συνυποβολή σχετικών εγγράφων.

4. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγματοποιούν δειγματο-
ληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις 
των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή του δειγματολη-
πτικού ελέγχου.

Άρθρο 103
Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης
στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων
που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 
102 και του άρθρου 108 του παρόντος, ο υπόχρεος του 
άρθρου 86 του παρόντος νόμου, δύναται να αιτείται 
προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή 
δηλώσεων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα 
που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 89 του παρόντος.

2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο υπο-
βάλλεται προς καταχώριση σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή 
γίνεται με τη χρήση ζεύγους κωδικών που έχουν ληφθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 89. Ειδικώς 
τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 97 και 98 του 
παρόντος υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή 
ηλεκτρονική μορφή.

3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται 
από τους υπόχρεους στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) 
εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης 
τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Εάν η προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, επιβάλλονται στον υπόχρεο οι δι-
οικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 114 του 
παρόντος νόμου.

4. Για τις πράξεις που εξαιρούνται από τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου, η 
κατά περίπτωση αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την παραλαβή της 
αίτησης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, 
προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της 
δεν έγινε ηλεκτρονικά,

β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσμίας, όπως προ-
βλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος,

γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών 
πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, 

δ. στον έλεγχο νομιμότητας, 
ε. στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπο-

νται στο άρθρο 113 του παρόντος τα οποία αποτελούν 
προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπό-
χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων μπορεί να καθορίζονται τα συνοδευτικά της αίτη-
σης, δικαιολογητικά και έγγραφα, καθώς και η διαδικασία 
ελέγχου στον οποίο υπόκειται κάθε καταχωριστέα στο 
Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.

5. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγ-
χους και στην σχετική καταχώριση το αργότερο εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση της ταυ-
τόχρονης υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων αναφο-
ρικά με την καταχώριση των εγκεκριμένων οικονομικών 
καταστάσεων των υπόχρεων, δικαιολογείται παράταση 
της προθεσμίας για διάστημα έως και πέντε (5) επιπλέον 
εργάσιμων ημερών με απόφαση του Προϊστάμενου της 
αρμόδιας Υ.ΓΕ.Μ.Η.

6. Αν από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου προκύψει πως η αίτηση καταχώ-
ρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι πλή-
ρη, τότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο, με 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβεί στις αναγκαίες 
διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης 
και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός δέκα (10) ημε-
ρών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση 
της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλει τις προθεσμίες της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Αν η προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία, 
πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του νόμου και δεν είναι πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται 
αυτόματα και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας 


