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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, 
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γ. αν έχει ανασταλεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
του. 

Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν εκλείψουν οι παρα-
πάνω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση της απόφασης αναστο-
λής, επιτρέπονται μόνο οι πράξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 108 του παρόντος.

5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά από 
την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή από όποιον έχει έννομο συμφέ-
ρον: α) για την πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής 
καταχωρίσεων, β) για την απόφαση ανάκλησης της ανα-
στολής καταχωρίσεων. 

6. Διαγραφή μη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ή ένωση προσώπων εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να 
εμπίπτει στους υπόχρεους εγγραφής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 86 του παρόντος νόμου. Η δια-
γραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτεπάγγελτα 
όπως ορίζεται στο άρθρο 108 του παρόντος νόμου είτε 
κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την 
αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 108
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, 
μεταβολές και διαγραφές

1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προβεί σε αυτεπάγ-
γελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγρα-
φές, αν κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει την ύπαρξη συγκε-
κριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που 
αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώρι-
ση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος 
ή ο έχων έννομο συμφέρον έχει παραλείψει να υποβά-
λει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε 
από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο 
είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για 
τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, μεταβο-
λή ή διαγραφή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, 
η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην κα-
ταχώριση, στη μεταβολή ή τη διαγραφή και επιβάλλει 
στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του 
πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 του πα-
ρόντος νόμου.

2. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη 
καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση 
της ανωτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανά-
του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου 
του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, 
τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού 
προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος,

β. αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, 
δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, 
αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις 
και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται 
κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την 
καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά τέτοιες αποφάσεις είναι αυτές που:

i. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή 
ή ανατροπή πτώχευσης, καταχώριση του άρθρου 3 πα-

ράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), 
διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία 
ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,

ii. επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση 
του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προ-
σώπων, 

iii. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλει-
σμό εταίρων, μελών υπόχρεων νομικών προσώπων και 
ενώσεων προσώπων, 

iv. επιφέρουν τον διορισμό ή την παύση εκπροσώπων 
των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων 
και υποκαταστημάτων,

v. είναι τελεσίδικες ή οριστικές και δεν προκύπτει η 
αναστολή της εκτελεστότητάς τους. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, καταχωρούνται οι αποφάσεις που επιδρούν 
στην εκτελεστότητα της καταχωρισθείσας πρωτόδικης 
απόφασης, καθώς επίσης οι αποφάσεις επί ενδίκων μέ-
σων κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,

γ. έγγραφες δηλώσεις των προσώπων που αποχωρούν 
από το νομικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώ-
πηση νομικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση 
εφόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας.

Άρθρο 109
Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών
και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικα-
στηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις 
αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις 
και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 108 του παρόντος νόμου, 
στις περιπτώσεις που αυτές δεν διαβιβάζονται μέσω του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων ΟΣΔΔΥ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώ-
ρισης των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. 

2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, οι δημόσιες 
υπηρεσίες και οι δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να 
ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 
τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στο πλαίσιο άσκησης της 
δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν 
ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση 
νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών 
στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώ-
ριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς 
ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.

Άρθρο 110
Έννομη προστασία

1. Η άρνηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή 
καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και η παράλειψη της, 
επί είκοσι μία (21) ημέρες, να απαντήσει αιτιολογημέ-
να σε αίτηση, γεννούν δικαίωμα στον έχοντα έννομο 
συμφέρον να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να 
διατάξει την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. 


