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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 
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ανά κατηγορία υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλο-
νται από τους ήδη εγγεγραμμένους υπόχρεους εντός του 
πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις νεοσύ-
στατων υπόχρεων το ύψος των τελών υπολογίζεται ανα-
λογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του 
επομένου της σύστασής έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρε-
ων που διαγράφονται πριν το πέρας του έτους, το ύψος 
των τελών υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες κατά 
τους οποίους ήταν ενεργοί. Σε περιπτώσεις υπόχρεων 
που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία δεν οφείλεται 
τέλος τήρησης μερίδας. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα 
πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση, το τέλος τήρησης μερίδας 
λογίζεται στο μισό.

β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυ-

τής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσμευση επωνυμιών και 
διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και 
Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την 
προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι 
ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγο-
ρία υπόχρεου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής 
ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το 
αποδεικτικό πληρωμής σε έντυπη μορφή στην αρμόδια 
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και 
αντιγράφων.

Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγρά-
φων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 111 του παρόντος νόμου, ο 
αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
ενιαίο ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται ετησίως να 
λαμβάνουν ατελώς ένα από τα πιστοποιητικά της πα-
ρούσας παραγράφου. 

δ. Ανταποδοτικά τέλη προέγκρισης επωνυμίας.
Τα τέλη προέγκρισης επωνυμίας διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το αν η δέσμευση γίνεται σε επίπεδο Πε-
ριφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο 
επίπεδο.

2. Τα τέλη που καταβάλλονται στην ειδική Υ.Γ.ΕΜΗ. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελούν εξ 
ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ 
τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελη-
τηρίων αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων, οι οποίοι 
διατίθενται κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Από τους πόρους αυ-
τούς, τα Επιμελητήρια διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο 
το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ανωτέρω τε-
λών, στην ΚΕΕΕ που αποτελούν έσοδά της και διατίθενται 
κατά προτεραιότητα για την κάλυψη: α) των δαπανών 
λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυ-
ξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 
της ΚΕΕΕ, β) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και 
συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. 
και ΥΜΣ, γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επι-
μελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., 
αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπη-
ρεσιών αυτών, καθώς και των δαπανών νομικής κάλυψης 
κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 86.

3. Οι δημόσιες Υπηρεσίες αιτούνται και λαμβάνουν 
ατελώς πράξεις και στοιχεία που είναι καταχωρισμένα 

στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την αποστολή από την 
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφορια-
κών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όλων των οικονομικών 
και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων που θα 
ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται το ύψος, η 
διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης 
και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος 
νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μετα-
ξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος 
συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και 
το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του 
ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου. Το ύψος των τελών και το 
ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επανεξετάζο-
νται ανά διετία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα 
παραστατικά της καταβολής και η διαδικασία ελέγχου 
τους.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπο-
γραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. 

5. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στον 
νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., με 
υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλει 
τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύ-
νολο των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου 
έτους.

6. Για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά 
την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρο-
νικό αντίγραφο της πρωτοκολλημένης και χρονολο-
γημένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο 
συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις προ-
ϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης μερίδας του 
επόμενου έτους.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή 
των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 114
Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση 
των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

1. Για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού 
επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 100.000 ευρώ, ανά-
λογα με τη βαρύτητα της παράβασης κατόπιν ηλεκτρο-
νικής προειδοποίησης των υπόχρεων ή των νομίμων 
εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια 
παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου 
προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημ-
μένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος 
το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται. 

2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην ειδική 
Υ.Γ.ΕΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 


