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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. 
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Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο 
της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το 
οποίο και αποφασίζει με την διαδικασία των άρθρων 
739 επ. ΚΠολΔ. 

Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα 
Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρί-
σκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία. 

Κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 ΚΠολΔ κλητεύονται 
υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 87 
του παρόντος νόμου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 87 του παρόντος νόμου καθώς και όποιος 
άλλος έχει έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση που η 
αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται 
υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος. 

Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρου-
ση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρε-
ου με δικαίωμα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή 
σήμα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του 
δικαιώματος. Για ρύθμιση επείγουσας κατάστασης εκδί-
δεται από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα 
άρθρα 781 και 732 ΚΠολΔ για την οποία εφαρμόζεται η 
επόμενη παράγραφος.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει την κατα-
χώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ., διαβιβά-
ζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική 
απόφαση 48652/2019 (Β΄ 1691). Έως την υλοποίηση της 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δύο Mητρώων για τη 
γνωστοποίηση της απόφασης με ηλεκτρονικά μέσα, η 
απόφαση επιδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρ-
μόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, η οποία με 
την παραλαβή ενεργεί πάραυτα για τη συμμόρφωσή της.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία 
και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά 
το προηγούμενο εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 111
Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρό-
σβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλε-
κτρονικά μέσα εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής 
κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται 
δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την 
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε αυτοματοποιημένα με επιμέλεια των υπό-
χρεων προσώπων. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει πιστοποι-
ητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και 
στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα των υπόχρεων, 
κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλε-
κτρονική μορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα οποία έχουν πλήρη 
αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή 
αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονι-
κή μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα 
ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρού-
νται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο δικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing) 
χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραμ-
μένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο: 

α. δεν έχει διαγραφεί,
β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία 

εκκαθάρισης,
γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση 

συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών 
(ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής 
διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει 
τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην 
συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει 
καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτι-
κού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο 
αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει 
απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 3588/2007,

δ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δημοσίευσης 
πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώ-
σεις αυτές,

ε. δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρήσεων 
από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) μήνες και δημι-
ουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ’ 
αυτό έναντι κάθε τρίτου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και 
υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων 
ή αποσπασμάτων. Στην ίδια απόφαση μπορούν να ορί-
ζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση 
είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, 
αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή. Στην 
ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πλη-
ροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο πιστοποιητικού της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τη διαδικασία και 
το κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.

Άρθρο 112
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις

1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα 
και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της 
Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον 
αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτή-
σεις και όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε νομίμως 
επικυρωμένη μετάφραση. Αν διαπιστώνεται απόκλιση 
μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης 
στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική 
γλώσσα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρει-
ες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσ-
σων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 113
Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως 
εξής:

α. Ανταποδοτικά τέλη τήρησης μερίδας. 
Η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋ-

ποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης μερίδας, 
το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται 


