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Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταχώρισης 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι μία (21) ημέρες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των 
προτύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων, που 
εξαιρούνται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
102 του παρόντος, προκειμένου να υποβληθούν αυτό-
ματα στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 92 
του παρόντος. 

Άρθρο 104
Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας

1. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος πρέπει να μην 
προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και 
να διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυμίες και δι-
ακριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο 
Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. Η επωνυμία και ο δια-
κριτικός τίτλος δύνανται να καταχωρούνται στο Μητρώο 
Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. είτε για το σύνολο της Επικρά-
τειας είτε για συγκεκριμένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή 
Ενότητα. 

2. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε αυτόματα μέσω 
σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, το αρ-
γότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας και απο-
στέλλεται σχετική ενημέρωση. Η δέσμευση ισχύει για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή 
της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν 
λόγω χρονικού διαστήματος υποβάλλεται νέα αίτηση.

3. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και 
ο διακριτικός τίτλος προσκρούουν στη νομοθεσία, στα 
χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
ενημερώνει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, τους 
υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες 
τροποποιήσεις. 

4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης. 

5. Αν η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την ενημέρωση του υπόχρεου για τη σύγκρουση της 
αιτούμενης με τις υφιστάμενες επωνυμίες ή διακριτικούς 
τίτλους παρέλθει άπρακτη, τότε αυτομάτως αποδεσμεύ-
εται η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος. 

6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων και της Διοι-
κητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί 
προσφυγή και οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των 
διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων που αφο-
ρούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο του παρόντος, όπως 
και οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτι-
κών ή ενωσιακών σημάτων είναι υποχρεωτικές για τις 
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση ως 
προς τον δικαιούχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων διευκρινίζονται οι επιτρεπτές και μη επιτρεπτές 
επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθμός διαφοροποί-
ησης εκάστης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επι-
τρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του 
διακριτικού τίτλου, η χρήση συμβόλων, αριθμών και 

σημείων στίξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που δια-
σφαλίζει τη διαφοροποίηση της επωνυμίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης του πληροφοριακού 
συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με το αντίστοιχο Μητρώο της 
Διεύθυνσης Σημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διασύνδεση του 
Γ.Ε.ΜΗ. με το Πληροφοριακό Σύστημα της Διεύθυνσης 
Σημάτων μέσω σχετικής έγκρισης που θα ληφθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των κοινοτικών 
ή ενωσιακών σημάτων που είναι καταχωρισμένα στη 
βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 105
Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, συ-
ντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβι-
βάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού 
συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα 
αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα 
από την κεντρική μνήμη του πληροφοριακού συστήμα-
τος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα. 

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό 
σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως και με ηλε-
κτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό κατα-
χώρισης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία 
και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχείου 
ή δήλωσης και ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώριση, 
κωδικός αριθμός («Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης»). 

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή 
χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον 
υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος 
ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορ-
θότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, με βάση 
τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την 
αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη 
επ’ αυτής. 

4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη 
διόρθωσή τους τεκμαίρονται ορθές και σύννομες. Μετά 
την καταχώριση, η διόρθωση σφαλμάτων είναι επιτρε-
πτή μόνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
106 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 106
Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων

1. Σφάλμα με υπαιτιότητα του υπόχρεου:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθω-

ση σφάλματος ή και σε διαγραφή εφόσον ο υπόχρεος, εκ 
παραδρομής, καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστημα 
του Γ.Ε.ΜΗ. ή προσκόμισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασμένες 
δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοιχεία, 

β. με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 102 
παράγραφοι 1 και 108 του παρόντος, η διόρθωση ή δι-
αγραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο πραγματο-
ποιείται μετά από αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών 
διαδόχων,

γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων στο 
Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης, 
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εφόσον απαιτείται, και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυ-
τής, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την 
πραγματοποίησε, 

δ. για διορθώσεις ή διαγραφές στις ανωτέρω περι-
πτώσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 93 και 94 
του παρόντος, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε 
επουσιώδη σφάλματα, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή 
αναφέρει την αναδρομική ισχύ της. Στις λοιπές περιπτώ-
σεις, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 110, η αναδρομική ισχύς της διόρθωσης ή 
διαγραφής κρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο. 

2. Σφάλμα με υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθω-

ση σφάλματος ή και σε διαγραφή, εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εκ 
παραδρομής, προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση που 
δεν είναι σύμφωνη με τις δηλώσεις, τις πράξεις ή λοιπά 
στοιχεία που υπέβαλλε ο υπόχρεος, 

β. η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια 
την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., μόλις διαπιστώσει το σφάλμα της, είτε μετά 
από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του 
ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον,

γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων 
κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο 
Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης 
και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια 
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε,

δ. οι διορθώσεις ή διαγραφές των ανωτέρω περιπτώ-
σεων, έχουν αναδρομική ισχύ και ανατρέχουν στην ημέ-
ρα καταχώρισης και δημοσίευσης. 

Άρθρο 107
Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Διαγραφή φυσικών προσώπων. 
Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις 

εξής περιπτώσεις:
α. με τη διακοπή εργασιών που πραγματοποιείται στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνεται είτε 
ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των Πληροφοριακών 
Συστημάτων ΤΑXIS και Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την προσκόμιση 
του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπόχρεο, 

β. με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγρα-
φής. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην 
αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) είτε 
από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει έννομο συμφέρον. 
Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της 
οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής,

γ. με τον θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 108 του παρόντος νό-

μου, η διαγραφή 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.. Η ανάκληση 
της απόφασης αφάνειας δικαιολογεί την επανεγγραφή 
του υπόχρεου,

δ. με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου 
σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά 
δικαιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται με 
την προσκόμιση από όποιον έχει έννομο συμφέρον ή 
από τον δικαστικό συμπαραστάτη της δικαστικής από-

φασης, με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικα-
στική συμπαράσταση. Ο δικαστικός συμπαραστάτης 
υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά 
του, να υποβάλει αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση 
που το δικαστήριο αποφάσισε να μην χορηγήσει στον 
υπόχρεο άδεια συνέχισης της εμπορίας. Η εξαφάνιση της 
απόφασης δικαιολογεί την επανεγγραφή,

ε. αν πρόκειται για ομόρρυθμο εταίρο, με την έξοδο 
ή με τον αποκλεισμό του από την προσωπική εταιρεία, 
εφόσον δεν συμμετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.

2. Διαγραφή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώ-
πων:

α. με την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νομι-
κό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων διαγράφεται από το 
Γ.Ε.ΜΗ. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται 
ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαρι-
στών, ενός από τους εταίρους ή ενός εκ των μελών της 
ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον,

β. αν, παρά τη διαγραφή ενός νομικού προσώπου, 
υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παρα-
λείφθηκαν στη διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκα-
θάρισης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει στην 
αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας 
εκκαθάρισης του νομικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει 
τους τελευταίους διορισμένους εκκαθαριστές και συνο-
δεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλει-
φθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέ-
ωση, καθώς και από κωδικοποιημένο καταστατικό του 
νομικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νομιμότητας της 
αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή, η 
οποία οδηγεί σε αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης 
και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι, αν δεν 
αναλάβουν άμεσα καθήκοντα, αντικαθίστανται κατά το 
άρθρο 786 παράγραφος 3 ΚΠολΔ.

3. Στην προηγούμενη περίπτωση αναβιώνει το νομικό 
πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύ-
εται από απόφαση των μελών του νομικού προσώπου 
περί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόμιμη εκπροσώ-
πησή του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση μετά 
από έλεγχο νομιμότητας περί συμφωνίας της απόφασης 
με τις διατάξεις, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία 
του νομικού προσώπου, με το καταστατικό του και τον 
παρόντα νόμο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο 
Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύ-
ρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών 
της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων 
των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστα-
σης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβί-
ωση νομικού προσώπου. 

4. Με πράξη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κα-
τάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή 
κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, εγ-
γεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο που εμπίπτει 
σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων: 

α. αν για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., 

β. αν δύο (2) έτη μετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο 
σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δημοσί-
ευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, 


