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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΓ΄, 5 Απριλίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Σύσταση εταιρειών µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής

Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
και διαδικασιών στον τοµέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του νόµου είναι, µε την ενσωµάτωση του Κε-
φαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποι-
ήθηκε µε την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον
αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών
στον τοµέα του εταιρικού δικαίου (L 186), η βελτίωση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η επέκταση της
χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευ-
κολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονοµικά αποδοτι-
κότερη έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας µέσω της
σύστασης εταιρείας ή της εγκατάστασης υποκαταστή-
µατος και η προσβασιµότητα στην πληροφορία, σχετικά
µε τις επιχειρήσεις. Mε τον παρόντα νόµο, επιπλέον,
προβλέπεται η εξ ολοκλήρου επιγραµµική σύσταση εται-
ρειών και η καταχώριση υποκαταστηµάτων, καθώς και η
εξ ολοκλήρου επιγραµµική υποβολή πράξεων και στοι-
χείων µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
µέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρή-
σης νέων τεχνολογιών, ως προς τους κανόνες σύστασης
εταιρειών. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του νόµου είναι η ενσωµάτωση της Οδη-
γίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 στο εθνικό εσωτερικό
δίκαιο, κατά το µέρος που τροποποιεί την Οδηγία (ΕΕ)
2017/1132 (L 186), και η θέσπιση ρυθµίσεων που θα επι-
τρέψουν τη µείωση του χρόνου και του κόστους σύστα-
σης εταιρείας µέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης
των διαδικασιών και της διασύνδεσης των πληροφορια-
κών συστηµάτων του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) µε άλ-
λα µητρώα του Δηµοσίου, καθώς και µε το σύστηµα δια-
σύνδεσης των µητρώων επιχειρήσεων των κρατών µε-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.). Πα-
ράλληλα, αντικείµενο του νόµου είναι η δηµιουργία ενός
σαφούς και απλουστευµένου πλαισίου καταχώρισης και
δηµοσίευσης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
των πράξεων δηλώσεων ή στοιχείων εταιρειών που α-
παιτούν εµπορική δηµοσιότητα, καθώς και η θεσµοθέτη-
ση ενός, διακριτού από το Γ.Ε.ΜΗ., Μητρώου Μη Εµπο-
ρικής Οικονοµικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), προ-
κειµένου να είναι δυνατή η καταγραφή της οικονοµικής
δραστηριότητας στη Χώρα σε ηλεκτρονικά µητρώα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Άρθρο 3
Ορισµοί

(άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 άρθρου 13β, άρθρο 13γ και
παρ. 1 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132)

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι όροι που
χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)»: Το εθνικό µη-

τρώο εµπορικής δηµοσιότητας, στο οποίο πραγµατοποι-
είται η δηµοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων
των υπόχρεων προσώπων.
β) «Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.»: Το ηλεκτρονικό

σύστηµα καταχώρισης και αποθήκευσης πράξεων, στοι-
χείων ή δηλώσεων, καθώς και η υποδοµή τεχνολογίας
πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζει και εί-
ναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).
γ) «Διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: Ο ιστότοπος στον

οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσίευση καταχωριστέας
πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία απαιτεί εµπορική δηµοσιότητα.
δ) «Σύστηµα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων

(Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.)»: Το σύστηµα διασύνδεσης των
µητρώων επιχειρήσεων των κρατών µελών που αναφέ-
ρεται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2021/1042 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2021 «για τη
θέσπιση κανόνων εφαρµογής της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132» (L 225).
ε) «Ευρωπαϊκός µοναδικός ταυτοποιητής (EUID)»: Ο

µοναδικός ταυτοποιητής για σκοπούς επικοινωνίας µε-
ταξύ των µητρώων, όπως αναφέρεται στο σηµείο 9 του
Παραρτήµατος του Eκτελεστικού Kανονισµού (ΕΕ)
2021/1042, που επιτρέπει την αδιαµφισβήτητη ταυτοποί-
ηση των εταιρειών κατά την επικοινωνία µεταξύ των µη-
τρώων µέσω της πλατφόρµας του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S..
στ) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)»: Το φυσικό πρό-

σωπο ή η υπηρεσία που είναι αρµόδια για την έναρξη, τη
διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύ-
στασης εταιρείας.
ζ) «Πληροφοριακό Σύστηµα Υ.Μ.Σ.»: Το ηλεκτρονικό

σύστηµα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης
των εταιρειών και καταχώρισής τους στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο, το οποίο διαχειρίζονται οι Υ.Μ.Σ. και είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
µόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).
η) «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» (e-Υ.Μ.Σ.): Η

ψηφιακή πλατφόρµα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχεί-
ρισης αίτησης επιγραµµικής (on-line) σύστασης και κατα-
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., την οποία χρησιµοποιούν αποκλει-
στικά οι ιδρυτές και η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-
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gov.gr).
θ) «Διαλειτουργικότητα»: Η διασύνδεση πληροφορια-

κών συστηµάτων, που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλο-
ποίηση της αρχής «µόνο άπαξ».
ι) «Μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: Υλική και άυλη

µονάδα, η οποία περιέχει δεδοµένα ταυτοποίησης προ-
σώπου και χρησιµοποιείται για την επαλήθευση ταυτότη-
τας σε επιγραµµικές υπηρεσίες. Ως τέτοιο νοείται το µέ-
σο που προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 2014, «σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της
οδηγίας 1999/93/ΕΚ» (L 257) και στο Κεφάλαιο Θ΄ του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Το ως άνω µέσο µπορεί να έχει
εκδοθεί και σε άλλο κράτος µέλος και χρησιµοποιείται
για την επαλήθευση των φυσικών ή νοµικών προσώπων
ή φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νοµικά πρόσω-
πα µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος. 
ια) «Σύστηµα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: Σύστηµα

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο πλαίσιο του οποίου εκ-
δίδονται µέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή σε φυσικά πρόσωπα που εκπροσω-
πούν νοµικά πρόσωπα.
ιβ) «Ηλεκτρονικά µέσα»: Ηλεκτρονικός εξοπλισµός

για την επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφια-
κής συµπίεσης, και την αποθήκευση δεδοµένων, µέσω
του οποίου τα στοιχεία αποστέλλονται αρχικά και παρα-
λαµβάνονται στον προορισµό τους.
ιγ) «Εµπορική δηµοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώρι-

ση και η δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή στοιχείων
που πρέπει να δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
περί εµπορικών εταιρειών.
ιδ) «Συστατική δηµοσιότητα»: Η καταχώριση και ταυ-

τόχρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων
στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων εκκι-
νούν από την ηµεροµηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης
δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..
ιε) «Δηλωτική δηµοσιότητα»: Η καταχώριση και ταυτό-

χρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων εκκινούν
από την ηµεροµηνία τέλεσής τους.
ιστ) «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: Οι υπηρεσίες

στις οποίες ανατίθεται η τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και η αρµο-
διότητα καταχώρισης και δηµοσίευσης πράξεων, στοιχεί-
ων και δηλώσεων σε αυτό για την εκπλήρωση του σκο-
πού της εµπορικής δηµοσιότητας.
ιζ) «Έλεγχος νοµιµότητας»: Ο προληπτικός ουσιαστι-

κός έλεγχος που διενεργείται από τις Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) για τη διαπίστωση της συµφωνίας
του περιεχοµένου των προς καταχώριση και δηµοσίευση
πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων µε το καταστατικό και
µε τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που διέπουν το
συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο.
ιη) «Έλεγχος πληρότητας»: Ο τυπικός έλεγχος που

διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να διαπι-
στώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δηµοσίευσης
πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα
προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς
να υπεισέλθουν στον έλεγχο του περιεχοµένου αυτών.
ιθ) «Αυτόµατη καταχώριση»: Η καταχώριση και δηµο-

σίευση δηλωτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που

πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αποκλει-
στική ευθύνη του υπόχρεου για την καταχώριση και τη
δηµοσίευση, χωρίς να προηγείται έλεγχος νοµιµότητας
από την αρµόδια Υ.Γ.ΕΜΗ..
κ) «Επιγραµµική καταχώριση υποκαταστήµατος»: Η

διαδικασία καταχώρισης που καταλήγει στη δηµοσιοποί-
ηση πράξεων και στοιχείων σχετικά µε υποκατάστηµα ε-
ταιρείας που έχει συσταθεί σε κράτος µέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
κα) «Σύσταση εταιρείας»: Η διαδικασία ίδρυσης µιας ε-

ταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης της ι-
δρυτικής πράξης και όλων των αναγκαίων µέτρων για
την καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
κβ) «Υπόδειγµα»: Τo πρότυπo καταστατικό για τη σύ-

σταση εταιρείας ή η πρότυπη πράξη που καταχωρίζεται
και δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε τη µορφή του ιδιωτικού
εγγράφου.
κγ) «Πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: Ο εξουσιοδο-

τηµένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρί-
ζει και δηµοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο
πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµέ-
νος συµβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δηµοσι-
εύει συµβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύ-
στηµα Γ.Ε.ΜΗ..
κδ) «Πιστοποιηµένος χρήστης Υ.Μ.Σ.»: Ο εξουσιοδο-

τηµένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµέ-
νος συµβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υ.Μ.Σ. για τη
σύσταση εταιρειών.
κε) «Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας»: Το πιστοποιη-

τικό που παρέχει πλήρη πληροφόρηση για την κατάστα-
ση και λειτουργία της επιχείρησης, η οποία παρέχεται
µέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήµατος
του Γ.Ε.ΜΗ. µε το πληροφοριακό σύστηµα του Μητρώου
Αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 213 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και το Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Π.Π.).
κστ) «Μητρώο πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και

Υ.Μ.Σ.»: Το µητρώο των ειδικά εξουσιοδοτηµένων φυσι-
κών προσώπων να πραγµατοποιούν καταχωρίσεις και
δηµοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και
Υ.Μ.Σ..
κζ) «Μητρώο Μη Εµπορικής Οικονοµικής Δραστηριό-

τητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)»: Το διακριτό µητρώο µη εµπορικής
οικονοµικής δραστηριότητας, που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.,
όπου εγγράφονται τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν οικο-
νοµική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εµπορικές
πράξεις.
κη) «Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων»: Το

ενιαίο, εθνικό ηλεκτρονικό µητρώο στο οποίο καταχωρί-
ζονται οι µοναδικές επωνυµίες και οι µοναδικοί διακριτι-
κοί τίτλοι όλων των φυσικών και νοµικών προσώπων που
ασκούν εµπορική και οικονοµική δραστηριότητα.

Άρθρο 4
Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., της Υ.Μ.Σ. και των
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού αφορά ι-
δίως:
α) στη µέριµνα για την εφαρµογή του παρόντος νόµου
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και των διατάξεων του εταιρικού δικαίου από τις
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,
β) στη συµµόρφωση του Γ.Ε.ΜΗ. µε τους κανόνες του

εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, σχετικά µε τους ετή-
σιους λογαριασµούς και τα εµπορικά µητρώα των κρα-
τών µελών,
γ) στην εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών και στην έ-

γκριση της προκήρυξης έργων πληροφορικής για την α-
ναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
Υ.Μ.Σ., 
δ) στον έλεγχο της υλοποίησης της διασύνδεσης των

πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. µε άλ-
λα µητρώα του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα, του ε-
σωτερικού και του εξωτερικού, 

ε) στη λογιστική παρακολούθηση και στον έλεγχο της
είσπραξης και κατανοµής των εσόδων από τα τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που προβλέπονται στα άρθρα 14 και
49, καθώς και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.
των επιµελητηρίων και στη διενέργεια σχετικού διαχειρι-
στικού ελέγχου και
στ) στον έλεγχο των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων,

που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου
20, ως προς την τήρηση του άρθρου 6, περί πιστοποιηµέ-
νων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των παρ. 6 και 7 του
άρθρου 20, περί στελέχωσης των Υ.ΓΕ.Μ.Η.. 

Άρθρο 5
Προστασία δεδοµένων

(άρθρο 161 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Εφόσον πραγµατοποιείται στην Υ.Μ.Σ., στο Γ.Ε.ΜΗ.
και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., που προβλέπεται στο άρθρο 52, επε-
ξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το Τµήµα
Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιµε-
λητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) αποτελεί τον υπεύθυνο ε-
πεξεργασίας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδη-
γίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων)» (L 119) και τον ν. 4624/2019 (A΄ 137), σε
συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134),
περί δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 6
Μητρώο πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

1. Συστήνεται µητρώο πιστοποιηµένων χρηστών
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., το οποίο τηρείται από το Τµήµα Υπο-
στήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµά-
των Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Στο µητρώο εγγράφονται απο-
κλειστικά οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι συµ-
βολαιογράφοι που επιθυµούν να αποκτήσουν την ιδιότη-
τα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Κατά-
λογος µε τα ονόµατα των πιστοποιηµένων συµβολαιο-
γράφων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ..

2. Οι πιστοποιηµένοι χρήστες Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της
παρ. 1 λαµβάνουν κωδικούς πρόσβασης από το Τµήµα Υ-

ποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., οι οποίοι είναι προσωπικοί και
µοναδικοί και οι κατοχοί τους είναι αποκλειστικά υπεύ-
θυνοι για τη χρήση και την τήρηση της µυστικότητάς
τους. Οι ενέργειες των πιστοποιηµένων χρηστών κατα-
γράφονται στα πληροφοριακά σύστηµατα Γ.Ε.ΜΗ. και
Υ.Μ.Σ. και το αρχείο καταγραφής διατηρείται επ’ αόρι-
στον.

3. Αν ο πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. α-
πωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.Μ.Η. ή του
συµβολαιογράφου:
α) ενηµερώνει αµελλητί το Τµήµα Υποστήριξης και Α-

νάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
Υ.Μ.Σ., προκειµένου να ανακληθούν οι κωδικοί πρόσβα-
σης που του έχουν δοθεί και
β) απέχει από την πρόσβαση στα πληροφοριακά συ-

στήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την καταχώριση οποιου-
δήποτε στοιχείου σε αυτά.

4. Το Τµήµα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. αποστέλλει
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, αναλυτικό πίνακα µε το σύνολο των πιστοποι-
ηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και δίδει σε αυτήν
συνεχή πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής της παρ. 2.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 7
Πεδίο εφαρµογής

1.  Με τα άρθρα 7 έως και 14 ρυθµίζονται οι διαδικα-
σίες σύστασης εταιρειών και ειδικότερα:
α) της Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) του ν. 4548/2018

(Α΄ 104),
β) της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του

ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
γ) της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) του

ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
δ) της Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης (απλής ή κατά

µετοχές) Εταιρείας του ν. 4072/2012, 
ε) του Αστικού Συνεταιρισµού του ν. 1667/1986

(Α΄ 196), στον οποίο περιλαµβάνονται ο Πιστωτικός, ο
Οικοδοµικός Συνεταιρισµός και η Ενεργειακή Κοινότητα,
στ) της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

(Κοιν.Σ.ΕΠ.) και του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205), 
ζ) του Κοινωνικού Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύ-

νης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999
(Α΄ 96),
η) της Αστικής Εταιρείας, µε οικονοµικό σκοπό του άρ-

θρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, 
θ) του Ευρωπαϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού του

Κανονισµού (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συµβουλίου, της 25ης
Ιουλίου 1985, «σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµί-
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λου Οικονοµικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)» (L 199, διορθωτικό L
247) που έχει την έδρα του στην ηµεδαπή,
ι) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας του Κανονισµού (ΕΚ)

2157/2001 του Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001,
«περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)»
(L 294) που έχει την έδρα της στην ηµεδαπή,
ια) της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας του Κα-

νονισµού (ΕΚ) 1435/2003 του Συµβουλίου, της 22ας Ιου-
λίου 2003, «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συ-
νεταιριστικής εταιρείας» (L 207) που έχει την έδρα της
στην ηµεδαπή, και
ιβ) της Κοινοπραξίας του άρθρου 293 του ν. 4072/

2012.
2.  Από το πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 εξαιρούνται οι

εταιρείες:
α) η σύσταση των οποίων προέρχεται από κάθε είδους

µετασχηµατισµό, δηλαδή σύσταση νέας εταιρείας κατό-
πιν µετατροπής, διάσπασης ή συγχώνευσης υπαρχου-
σών εταιρειών, 
β) για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται άδεια από

αρµόδια διοικητική αρχή και ιδίως οι  ασφαλιστικές και α-
ντασφαλιστκές επιχειρήσεις, υπό την έννοια της περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), τα πι-
στωτικά και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, και
γ) οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. 

Άρθρο 8
Υπηρεσίες για τη σύσταση εταιρειών

1. Η σύσταση εταιρείας µπορεί να λαµβάνει χώρα στην
υπηρεσία της παρ. 2 ή ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 12. 

2. Ως «Υπηρεσία µίας στάσης (Υ.Μ.Σ.)» για τη σύστα-
ση εταιρειών ορίζονται, κατά περίπτωση:
α) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων, της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 του άρ-
θρου 20, για τη σύσταση των εταιρειών:
αα) δηµόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περ.

ιβ) του άρθρου 2 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
αβ) που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόµου και δεν

απαιτούν προηγούµενη έγκριση από δηµόσια αρχή.
β) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων, της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 20 για τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεται-
ριστικών Επιχειρήσεων, των Συνεταιρισµών Εργαζοµέ-
νων και των Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης
Ευθύνης,
γ) οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων της περ. β) της

παρ. 2 του άρθρου 20, για τη σύσταση εταιρείας που
πραγµατοποιείται µε πρότυπο καταστατικό ή πρότυπο
καταστατικό µε πρόσθετο περιεχόµενο, σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στο άρθρο 13, ανεξάρτητα από τον τό-
πο της έδρας ή της εγκατάστασης της εταιρείας και
δ) οι πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι που έχουν ε-

ξουσιοδοτηθεί να λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ. και έχουν ε-
νταχθεί στο µητρώο πιστοποιηµένων χρηστών Υ.Μ.Σ. για
τη σύσταση εταιρείας που περιβάλλεται τον τύπο του
συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

Άρθρο 9
Διαδικασία σύστασης εταιρείας

(παρ. 4 άρθρoυ 13β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τη σύσταση µίας εταιρείας µέσω Υ.Μ.Σ. οι ενδια-
φερόµενοι ιδρυτές, ή το πρόσωπο που είναι νόµιµα ε-
ξουσιοδοτηµένο για τον σκοπό αυτόν, προβαίνουν µε έγ-
χαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Υποβάλλουν νοµίµως υπογεγραµµένη την πρότυπη

αίτηση, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφα-
σης της παρ. 2 του άρθρου 57, και τα λοιπά νοµιµοποιη-
τικά έγγραφα, στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτού-
νται κατά περίπτωση, 
β) υποβάλλουν στην Υ.Μ.Σ. νοµίµως υπογεγραµµένη

την εταιρική σύµβαση ή το καταστατικό της εταιρείας,
γ) καταβάλλουν το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης

της παρ. 1 του άρθρου 14 και, στην περίπτωση που η υπό
σύσταση εταιρεία είναι ανώνυµη, το τέλος υπέρ της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού του άρθρου 45 του ν. 3959/2011
(Α΄ 93).

2. Αν συµµετέχουν στην υπό σύσταση εταιρεία ως ε-
ταίροι ή µέλη διοίκησης της εταιρείας, αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα, που δεν διαθέτουν Αριθµό Φορολογικού Μη-
τρώου, αυτός αποδίδεται από τις Υ.Μ.Σ. µέσω διαλει-
τουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων Υ.Μ.Σ.
και TAXIS.

3. Η προηγούµενη γνωστοποίηση ή έγκριση οικονοµι-
κής δραστηριότητας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον
ν. 4442/2016 (Α΄ 230), δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη
σύσταση της εταιρείας.

4. Την ίδια ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέ-
ρα από την παραλαβή της αίτησης, των στοιχείων και
των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση της εται-
ρείας, η Υ.Μ.Σ.:
α) Ελέγχει τη νοµιµοποίηση του αιτούντος να αιτηθεί

τη σύσταση της εταιρείας και ιδίως,  µέσω διαλειτουργι-
κότητας µε το TAXIS, ελέγχει αν ο Α.Φ.Μ. είναι απενερ-
γοποιηµένος ή ανήκει σε θανόντα,
β) ελέγχει την πληρότητα και τη νοµιµότητα των υπο-

βαλλόµενων από τον αιτούντα στοιχείων και εγγράφων
και την εταιρική σύµβαση ή το καταστατικό ως προς τα
στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της σύ-
στασης της εταιρείας,
γ) διενεργεί προέλεγχο της επωνυµίας και του διακρι-

τικού τίτλου, εφόσον δεν έχει προηγηθεί από τον υπό-
χρεο προδέσµευση επωνυµίας, σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 55, και προβαίνει
στην έγκριση χρήσης αυτών, µέσω της πρόσβασης στο
Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων του άρθρου
53, 
δ) ελέγχει την καταβολή του τέλους Ενιαίου Κόστους

Σύστασης και, εφόσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία,
του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού του άρ-
θρου 45 του ν. 3959/2011.

5. Αν από τον έλεγχο που διενεργεί η Υ.Μ.Σ. προκύψει
ότι η αίτηση, τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, η εται-
ρική σύµβαση ή το καταστατικό ή η προτεινόµενη επωνυ-
µία ή ο διακριτικός τίτλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
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της κείµενης νοµοθεσίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται,
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προβούν εγγρά-
φως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπλη-
ρώσεις εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη
της πρόσκλησης. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει ά-
πρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εµπρόθεσµη υποβολή
τους, εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις
της κείµενης νοµοθεσίας, η αίτηση σύστασης εταιρείας
απορρίπτεται. 

6. Μετά από την ολοκλήρωση των ελέγχων της παρ. 4
και της διαδικασίας της παρ. 5, η Υ.Μ.Σ. ψηφιοποιεί και
αποθηκεύει τα κατατεθέντα έγγραφα και καταχωρίζει τα
απαιτούµενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστηµα
Υ.Μ.Σ., το οποίο, µέσω της διασύνδεσης και της πρόσβα-
σης σε σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, εκτελεί αυτόµατα
τις εξής ενέργειες:
α) Χορηγεί Μοναδικό Ευρωπαϊκό Ταυτοποιητή (EUID),

αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)
της σύστασης και ζεύγος κωδικών για την πρόσβαση της
εταιρείας στο πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ., σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23, 
β) δηµιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο της εταιρείας στο

Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) αποδίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου στην εται-

ρεία και την εγγράφει στο φορολογικό µητρώο, σύµφω-
να µε όσα ορίζονται στο άρθρο 10,
δ) χορηγεί κλειδάριθµο TAXIS στην εταιρεία σύµφωνα

µε όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10, 
ε) εγγράφει την εταιρεία στο µητρώο εργοδοτών που

τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αποδίδει Αριθµό Μητρώου Ερ-
γοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την α-
σφαλιστική νοµοθεσία και όσα προβλέπονται στο άρθρο
11,
στ) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραµµένο αντίγραφο της α-

νακοίνωσης - βεβαίωσης σύστασης της εταιρείας, ανα-
πόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελεί και η εταιρική σύµ-
βαση ή το καταστατικό της εταιρείας,
ζ) εγγράφει την εταιρεία στο µητρώο του αρµόδιου ε-

πιµελητηρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 64
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), υπό την επιφύλαξη ειδικότε-
ρων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο
επιµελητηριακό µητρώο, όπως τα φαρµακεία,
η) χορηγεί απόδειξη καταβολής του τέλους Ενιαίου

Κόστους Σύστασης εταιρείας και, στην περίπτωση που η
υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυµη, του τέλους υπέρ
Επιτροπής Ανταγωνισµού του άρθρου 45 του ν. 3959/
2011,
θ) κατανέµει το εισπραττόµενο τέλος Ενιαίου Κό-

στους Σύστασης εταιρείας στους δικαιούχους φορείς,
και, όπου απαιτείται, αποδίδει το τέλος υπέρ της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού σε αυτή, και
ι) αποστέλλει αυτόµατα ηλεκτρονικό µήνυµα ενηµέρω-

σης στα ορισθέντα ως µέλη διοίκησης και διαχείρισης,
που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή.

7. Μετά από την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ.
6, η εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί νόµιµα. 

8. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία, µετά την ολοκλήρωση
της σύστασης, µπορεί να υποβάλλει αίτηµα ανοίγµατος
τραπεζικού λογαριασµού σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
της επιλογής της, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµα-
τος Υ.Μ.Σ..

Άρθρο 10
Απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου

1. Για την απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.), η Υ.Μ.Σ. διαβιβάζει αποκλειστικά µε ηλεκτρονι-
κό τρόπο στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθµό Καταχώ-

ρισης της σύστασης της εταιρείας, 
β) τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, των µετόχων, των

διαχειριστών και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.) της εταιρείας, όπως απαιτούνται από τη φορολογι-
κή νοµοθεσία, και τα στοιχεία προσδιορισµού της έδρας
της εταιρείας, όπως προκύπτουν από το αποδεικτικό η-
λεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοι-
χείων δωρεάν πραχώρισης ή µίσθωσης, τα στοιχεία του
οποίου επιβεβαιώνονται µέσω διαλειτουργικότητας µε
την Α.Α.Δ.Ε., και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υ.Μ.Σ. για

την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό µητρώο και
την απόδοση Α.Φ.Μ., περιλαµβανοµένων και των απαι-
τούµενων εξουσιοδοτήσεων.

2. Το TAXIS, µε την ολοκλήρωση της διαβίβασης των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1, προβαίνει αυ-
τόµατα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό µη-
τρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας.

3. Μετά από την ολοκλήρωση των ανωτέρω και προ-
κειµένου για την απόδοση κλειδαρίθµου TAXIS στην ε-
ταιρεία, η Υ.Μ.Σ. ενηµερώνει την εταιρεία για τη σχετική
διαδικασία και θέτει στη διάθεσή της πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες πιστοποίησης του TAXIS, προκειµένου να υπο-
βληθεί από την ίδια, αίτηση αρχικής εγγραφής για τη λή-
ψη κλειδαρίθµου.

Άρθρο 11
Εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εργοδοτών 

του e-Ε.Φ.Κ.Α.

1. Για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εργο-
δοτών που τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., η Υ.Μ.Σ. διαβιβάζει
ηλεκτρονικά προς αυτόν µέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης:
α) Την επωνυµία, τον διακριτικό τίτλο, τον αριθµό

Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, τον Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης
(Κ.Α.Κ.) της σύστασής της, τον Α.Φ.Μ. και τα βασικά
στοιχεία προσδιορισµού της έδρας της,
β) τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, των µετόχων, των

διαχειριστών και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και
το ποσοστό των µετοχών και των µεριδίων, όπως απαι-
τούνται από την ασφαλιστική νοµοθεσία, και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υ.Μ.Σ. για

την εγγραφή των εταίρων, των διαχειριστών και των µε-
λών του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας στον e-
Ε.Φ.Κ.Α., περιλαµβανοµένων και των απαιτούµενων ε-
ξουσιοδοτήσεων.

2. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α., µε την ολοκλήρωση της διαβίβασης
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1, προβαίνει
αυτόµατα στην εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Ερ-
γοδοτών που τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και χορηγεί ηλε-
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κτρονικά τον Αριθµό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) της ε-
ταιρείας, όπου απαιτείται από τη νοµοθεσία περί κοινω-
νικής ασφάλισης. Η εταιρεία ενηµερώνεται από την
Υ.Μ.Σ. για τη χορήγηση του Α.Μ.Ε. και ο εργοδότης πι-
στοποιείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
µε την έναρξη απασχόλησης προσωπικού.

Άρθρο 12
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.)
(παρ. 4 άρθρου 13β και άρθρο 13ζ της Οδηγίας

2017/1132/ΕΕ)

1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-
Υ.Μ.Σ.), η σύσταση εταιρείας πραγµατοποιείται εξ ολο-
κλήρου ηλεκτρονικά, µε τη χρήση εξειδικευµένης ψηφια-
κής πλατφόρµας, µέσω του διαδικτυακού τόπου του
Γ.Ε.ΜΗ.. Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. συστήνονται επιγραµµικά
µόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται σύστα-
ση µε τήρηση του τύπου του συµβολαιογραφικού εγγρά-
φου ή διοικητικός έλεγχος και εφόσον χρησιµοποιούν το
πρότυπο καταστατικό ή το πρότυπο καταστατικό µε πρό-
σθετο περιεχόµενο που προβλέπεται στο άρθρο 13.

2. Στην e-Υ.Μ.Σ. οι ιδρυτές της εταιρείας ή τα νόµιµα
εξουσιοδοτηµένα από αυτούς πρόσωπα:
α) Επαληθεύουν την ταυτότητά τους µέσω της διαδι-

κασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των
προτύπων του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 (L 257), καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πρά-
ξεων ή εναλλακτικά µέσω του ονόµατος χρήστη και του
κωδικού πρόσβασης που κάθε ενδιαφερόµενος ήδη δια-
θέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδι-
κτυακή πύλη του Δηµοσίου,
β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω υπηρεσία,

ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία τους που
βρίσκονται σε ηλεκτρονικές βάσεις του Δηµοσίου, 
γ) συµπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη

σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή της στο φορολογι-
κό µητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., καθώς και την εγ-
γραφή στο µητρώο εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την α-
πόδοση Α.Μ.Ε., όπου απαιτείται από τη νοµοθεσία περί
κοινωνικής ασφάλισης,

3. Ταυτόχρονα µε τη συµπλήρωση των στοιχείων της
περ. γ) της παρ. 2, η e-Υ.Μ.Σ.:
α) Ελέγχει αυτόµατα την αίτηση σύστασης εταιρείας

ως προς την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος,
µε τη χρήση µέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τη δι-
καιοπρακτική του ικανότητα και τη νοµιµοποίησή του να
προβεί στη σύσταση της εταιρείας. Αν προκύψουν φαι-
νόµενα αντιποίησης ή παραποίησης ταυτότητας ή µη
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις που αφορούν στη δικαιο-
πρακτική ικανότητα και την εξουσία των αιτούντων να
εκπροσωπούν µια εταιρεία, η ηλεκτρονική σύσταση εται-
ρείας διακόπτεται και απαιτείται η φυσική παρουσία του
αιτούντος στην Υ.Μ.Σ.. Εφόσον, το πρόβληµα επιλυθεί, η
σύσταση της εταιρείας µπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρο-
νικά,
β) ελέγχει αυτόµατα την πληρότητα, την ορθότητα και

τη νοµιµότητα των στοιχείων που απαιτούνται για την η-
λεκτρονική συµπλήρωση της εταιρικής σύµβασης ή του
καταστατικού, ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επι-
φέρουν ακυρότητα σύστασης της εταιρείας, σύµφωνα

µε τη νοµοθεσία που διέπει κάθε εταιρική µορφή, 
γ) εκτελεί αυτόµατα τον προέλεγχο διαθεσιµότητας

και την κατοχύρωση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου
της εταιρείας, µέσω της διασύνδεσης µε το Μητρώο Ε-
πωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων, εφόσον δεν έχει γίνει
προδέσµευση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 55.

4. Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των
παρ. 2 και 3 οι ιδρυτές:
α) Υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό σύστα-

σης της εταιρείας, σύµφωνα µε την παρ. 6, και
β) καταβάλλουν το τέλος Κόστους Σύστασης και, εφό-

σον πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία, το τέλος υπέρ Επι-
τροπής Ανταγωνισµού µέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών
πληρωµής, όπως οι εναλλακτικές αυτές επιλογές γνω-
στοποιούνται και είναι διαθέσιµες κάθε φορά στον διαδι-
κτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. 

5. Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. πραγµατοποιούνται αυτόµατα:
α) Η χορήγηση του Μοναδικού Ευρωπαϊκού Ταυτοποι-

ητή (EUID), του αριθµού Γ.Ε.ΜΗ., του Κ.Α.Κ. σύστασης,
καθώς και ζεύγους ονόµατος χρήστη και κωδικού πρό-
σβασης της εταιρείας στο πληροφοριακό σύστηµα του
Γ.Ε.ΜΗ.,
β) το άνοιγµα του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρεί-

ας στο Γ.Ε.ΜΗ. και η καταχώριση σε αυτόν των στοιχεί-
ων που οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά,
γ) η εγγραφή στο φορολογικό µητρώο και η απόδοση

Α.Φ.Μ. από το Ο.Π.Σ.Φ. TAXISnet στην εταιρεία,
δ) η ανακατεύθυνση της εταιρείας στο TAXIS, προκει-

µένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθµος TAXIS, σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10,
ε) η εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών, που τηρείται

στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη Αριθµού Μητρώου Εργοδότη
(Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται από την ασφαλιστική νοµοθε-
σία,
στ) η εγγραφή της εταιρείας στο µητρώο του αρµόδιου

επιµελητηρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 64
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) υπό την επιφύλαξη ειδικότε-
ρων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο
επιµελητηριακό µητρώο, όπως τα φαρµακεία,
ζ) η χορήγηση απόδειξης καταβολής του τέλους κό-

στους σύστασης και του τέλους υπέρ Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, εφόσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία,
η) η απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνι-

σµού, όπου απαιτείται,
θ) η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την ολοκλή-

ρωση της σύστασης της εταιρείας µε την ηλεκτρονική α-
ποστολή ψηφιακά υπογεγραµµένης ανακοίνωσης - βε-
βαίωσης σύστασης της εταιρείας, αναπόσπαστο τµήµα
της οποίας αποτελεί και το πρότυπο καταστατικό της ε-
ταιρείας,

ι) η ενηµέρωση, µε ηλεκτρονικό µήνυµα, για τον διορι-
σµό τους, των ορισθέντων ως µελών διοίκησης και δια-
χείρισης που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή, και
ια) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την ηλε-

κτρονική σύσταση εταιρειών. 
6. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία, µετά την ολοκλήρωση

της σύστασης, δύναται να υποβάλλει αίτηµα ανοίγµατος
τραπεζικού λογαριασµού σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
της επιλογής της µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος
Υ.Μ.Σ..

7. Πρότυπα καταστατικά τα οποία υποβάλλονται στην
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e-Υ.Μ.Σ. υπογράφονται ηλεκτρονικά:
α) είτε µε την ηλεκτρονική υπογραφή της περ. 10 του

άρθρου 3 του Κανονισµού 910/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
(L 257), η οποία έχει νοµική ισχύ και είναι παραδεκτή,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 25 του ως άνω Κα-
νονισµού,
β) είτε µε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή της

περ. 12 του άρθρου 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 του
Κανονισµού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νο-
µική ισχύ ισοδύναµη µε την ιδιόχειρη υπογραφή, σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 25 του ως άνω Κανονισµού.

8. Κατά τη διαδικασία σύστασης εταιρείας µέσω e-
Y.M.Σ., δεν απαιτείται υποβολή νοµιµοποιητικών εγγρά-
φων στο πληροφοριακό σύστηµα, ούτε διαβίβαση του
φυσικού φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µετά
από την ολοκλήρωση της σύστασης. Τα απαιτούµενα για
τη σύσταση νοµιµοποιητικά έγγραφα τηρούνται στο αρ-
χείο του νοµικού προσώπου που συστήθηκε και, σε περί-
πτωση διεξαγωγής δειγµατοληπτικού ελέγχου, είναι ά-
µεσα διαθέσιµα προς την αρµόδια για τον έλεγχο
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

Άρθρο 13
Πρότυπο καταστατικό

(άρθρο 13η της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τη σύσταση των εταιρειών της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 δύναται να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού,
το οποίο περιλαµβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υπο-
χρεωτικό περιεχόµενο, όπως ορίζεται στη νοµοθεσία
που διέπει κάθε εταιρική µορφή και συµπληρώνεται µόνο
ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία α-
πό άλλες της ίδιας εταιρικής µορφής. Το πρότυπο κατα-
στατικό είτε κατατίθεται συµπληρωµένο από τον ενδια-
φερόµενο στην Υ.Μ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 8 είτε συ-
µπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερό-
µενο, ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για τον σκοπό αυτόν
πρόσωπο, που επιθυµεί να συστήσει εταιρεία µέσω της
e-Υ.Μ.Σ..

2. Στο πρότυπο καταστατικό της παρ. 1 µπορεί να προ-
στίθεται πρόσθετο περιεχόµενο, το οποίο διαµορφώνε-
ται ελεύθερα σύµφωνα µε τη βούληση των εταίρων, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα
στοιχεία του πρότυπου καταστατικού και δεν παραβιάζει
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

3. Το πρότυπο καταστατικό εταιρείας είναι προσβάσι-
µο στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και διατίθεται
τουλάχιστον στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

4. Καταστατικό µε τη µορφή του πρότυπου ή πρότυπου
µε πρόσθετο περιεχόµενο δεν µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί, όταν από ειδικότερες διατάξεις επιβάλλεται η χρήση
συµβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 14
Κόστος σύστασης εταιρείας

(παρ. 2 άρθρου 13δ και άρθρο 13ε της Οδηγίας
2017/1132/ΕΕ)

1. Για τη σύσταση εταιρείας µέσω Υ.Μ.Σ. καταβάλλε-
ται τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης, το οποίο περιλαµ-
βάνει:
α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. και το τέλος ελέγ-

χου επωνυµίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επί-
πεδο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 49, και
β) το τέλος κόστους σύστασης εταιρείας, το οποίο κα-

ταβάλλεται από τους συµβαλλοµένους, µία φορά, κατά
το στάδιο της σύστασης εταιρείας, και αποδίδεται στην
Υ.Μ.Σ.. 

2. Στο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης δεν συµπερι-
λαµβάνονται:
α) η αµοιβή του συµβολαιογράφου και η αµοιβή του δι-

κηγόρου, όπου απαιτείται,
β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού

του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), αν η υπό σύ-
σταση εταιρεία είναι ανώνυµη.

3. Αν η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για
λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφεροµέ-
νων ιδρυτών, το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης που έ-
χει καταβληθεί δεν επιστρέφεται σε αυτούς. Αν η σύστα-
ση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανά-
γονται στην αρµόδια Υ.Μ.Σ., το τέλος Ενιαίου Κόστους
Σύστασης επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο.

4. Αν η σύσταση της εταιρείας πραγµατοποιηθεί µέσω
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) του
άρθρου 12, το κόστος σύστασης εταιρείας δεν υπερβαί-
νει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους
παροχής των επιγραµµικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτω-
ση το κόστος δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%)
του προβλεπόµενου στην περ. β) της παρ. 1 και το ποσό
αυτό αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό.

5. Το Κόστος Σύστασης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας
Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) καταβάλλεται µόνο µέσω ευρέ-
ως διαθέσιµης υπηρεσίας επιγραµµικών πληρωµών που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωµές
και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε
την πληρωµή και η οποία παρέχεται από χρηµατοπιστω-
τικό οργανισµό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωµών που ε-
δρεύει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Άρθρο 15
Σκοπός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου

1. Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνι-
κό µητρώο εµπορικής δηµοσιότητας, στο οποίο πραγµα-
τοποιείται η δηµοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσε-
ων των υπόχρεων προσώπων.

2. Ο παρών νόµος δεν θίγει: 
α) την αρµοδιότητα δηµόσιων υπηρεσιών, όπως προ-

βλέπεται από ειδικές διατάξεις, για την τήρηση ειδικών
µητρώων, µε σκοπό άλλον από αυτόν της εµπορικής δη-
µοσιότητας, 
β) τη δυνατότητα των επιµελητηρίων να τηρούν για τα

µέλη τους µητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ., σύµφω-
να µε τον ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

Άρθρο 16
Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
α) Η Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018

(Α΄ 104),
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β) η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του
ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του

ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
δ) η Οµόρρυθµη και Ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετο-

χές) Εταιρεία του ν. 4072/2012, 
ε) ο Αστικός Συνεταιρισµός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196),

στον οποίο περιλαµβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πι-
στωτικός, ο οικοδοµικός συνεταιρισµός και η ενεργειακή
κοινότητα,
στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

(Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205), 
ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύ-

νης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999
(Α΄ 96),
η) η Αστική Εταιρεία µε οικονοµικό σκοπό του άρθρου

784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, 
θ) ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού του Κα-

νονισµού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L
247) που έχει την έδρα του στην ηµεδαπή,
ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισµού (ΕΚ)

2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ηµεδαπή,
ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονι-

σµού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην
ηµεδαπή,
ιβ) τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν

στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες µε τη µορφή της
ανώνυµης εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύ-
νης και της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας που έ-
χουν την έδρα τους σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (ΕΕ),
ιγ) τα υποκαταστήµατα ή τα πρακτορεία που διατη-

ρούν στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έ-
δρα σε τρίτη χώρα και έχουν νοµική µορφή ανάλογη µε
εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην
περ. ιβ),
ιδ) τα υποκαταστήµατα ή τα πρακτορεία, µέσω των ο-

ποίων ενεργούν εµπορικές πράξεις στην ηµεδαπή τα φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν
την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή
και δεν εµπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),
ιε) η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012,
ιστ) οι ατοµικές επιχειρήσεις µε εγκατάσταση στην η-

µεδαπή και σκοπό το κέρδος που:
ιστα) διενεργούν εµπορικές πράξεις στο όνοµά τους,

κατά σύνηθες επάγγελµα, ή
ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαµεσολαβούν

στη διάθεση αυτών µε επιχειρηµατικό κίνδυνο, µέσω ορ-
γανωµένης υποδοµής ή µέσω εκµετάλλευσης της εργα-
σίας τρίτων προσώπων. 

2. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που
είναι φορέας ατοµικής επιχείρησης, οι κληρονόµοι µπο-
ρούν να επιλέξουν τη συνέχισή της µε σύσταση νέου νο-
µικού τύπου. 

3. Τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών εταιρειών ή επιχει-
ρήσεων εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους
υπόχρεους εγγραφής της παρ. 1 και απαλλάσσονται από
τα τέλη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 49. 

4. Στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορούν να εγγράφονται προαιρετικά
οι αγροτικοί συνεταιρισµοί του ν. 4673/2020 (Α΄ 52). 

5. Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελµατι-

κής δραστηριότητας δικηγόρων, συµβολαιογράφων και
δικαστικών επιµελητών,
β) τα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρει-

ών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλά-
δα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και
τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον

ν. 959/1979 (Α΄ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων
Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον
ν. 3182/2003 (Α΄ 220), 
δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστα-

νται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον α.ν. 89/1967
(Α΄ 132).

Άρθρο 17
Εµπορική δηµοσιότητα στο ΓΕ.ΜΗ.

Η εµπορική δηµοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δε-
δοµένων των υπόχρεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16
πραγµατοποιείται µε:
α) την εγγραφή ή καταχώριση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., και
β) την ταυτόχρονη δηµοσίευση, στον διαδικτυακό τό-

πο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω, είτε εν
µέρει, της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε,
είτε µε µνεία για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων
για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εµπορικής δηµο-
σιότητας. 

Άρθρο 18
Συστατική δηµοσιότητα

Για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 16, ε-
κτός των περ. ιβ), ιγ), ιδ) και ιστ), η καταχώριση και η δη-
µοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσε-
ων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, είναι υποχρεωτική,
προκειµένου να επέλθουν τα εξής έννοµα αποτελέσµα-
τα:
α) η απόκτηση νοµικής προσωπικότητας, εφόσον είναι

υπό σύσταση,
β) η τροποποίηση του καταστατικού τους,
γ) η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή

της µετατροπής τους, 
δ) η θέση τους σε λύση, µετά από απόφαση των εταί-

ρων τους ή µετά από έκδοση σχετικής διοικητικής πρά-
ξης, 
ε) η αναβίωσή τους, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση, κα-

θώς και στις περιπτώσεις παύσης των εργασιών της δια-
δικασίας πτώχευσης, λόγω της εξόφλησης των πτωχευ-
τικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε ό-
ποια άλλη περίπτωση προβλέπεται αναβίωση νοµικού
προσώπου,
στ) η απώλεια της νοµικής προσωπικότητας µε την κα-

ταχώριση της διαγραφής του νοµικού προσώπου,
ζ) η επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και η θέση εκ νέου σε

κατάσταση εκκαθάρισης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 28.

Άρθρο 19
Έννοµα αποτελέσµατα της εµπορικής δηµοσιότητας

1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παρ. 1 έ-
ως 4 του άρθρου 16 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους
τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τη-
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ρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης του άρθρου 17, ε-
κτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που δηµο-
σιεύτηκε µε το περιεχόµενο της πράξης ή του στοιχείου
που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των
παρ. 1 έως 4 του άρθρου 16, δεν µπορούν να αντιτάξουν
στους τρίτους το περιεχόµενο του κειµένου που δηµοσι-
εύτηκε. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο
που δηµοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα απο-
δείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το περιεχόµενο του κειµέ-
νου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοι-
χεία για τα οποία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι δια-
τυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ε-
κτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή
τα στοιχεία ανίσχυρα.

4. Αν υπάρχει διάσταση µεταξύ της ηµέρας καταχώρι-
σης και της ηµέρας δηµοσίευσης, ως ηµέρα καταχώρι-
σης για τις αποσβεστικές προθεσµίες άσκησης ένδικων
µέσων και βοηθηµάτων λογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 20
Διάρθρωση Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

1. Συστήνεται και λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Ε-
πιµελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.), Τµήµα Υποστήριξης
και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος του
πρώτου εδαφίου ανατίθεται η εξουσία τελικής υπογρα-
φής για το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

2. Το Τµήµα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είναι αρµόδιο
για:
α) την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφο-

ριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,
β) την άµεση και τη σύµφωνη µε τη χρονική ακολουθία

καταχώρισής τους, λήψη και αποθήκευση των δεδοµέ-
νων που διαβιβάζονται στα πληροφοριακά συστήµατα
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,
γ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας,

της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων του
Γ.Ε.ΜΗ.,
δ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του

Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστηµα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρή-
σεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.),
ε) την προστασία της βάσης δεδοµένων και του πλη-

ροφοριακού συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ. από κακόβουλες ενέρ-
γειες,
στ) την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων

Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., καθώς και της διαλειτουργικότητάς
τους µε άλλα δηµόσια ή ιδιωτικά µητρώα,
ζ) την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρµογής, η οποία αποτυ-

πώνει την είσπραξη και κατανοµή των εσόδων από τα τέ-
λη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και Υ.Μ.Σ., τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την
παροχή µηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η) την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την α-
ναβάθµιση του Γ.Ε.ΜΗ., που χρηµατοδοτούνται από
τους πόρους της παρ. 2 του άρθρου 49,
θ) την εισήγηση για ένταξη έργων αναβάθµισης του

Γ.Ε.ΜΗ. στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α. του
αρµόδιου υπουργείου, καθώς και την υποβολή εισηγήσε-
ων για λήψη χρηµατοδότησης για την εκτέλεση σχετι-
κών έργων, εφόσον δεν επαρκούν για τη χρηµατοδότη-
σή τους οι πόροι της παρ. 2 του άρθρου 49, 
ι) την υποβολή εισηγήσεων για την αντιµετώπιση προ-

βληµάτων ή δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συ-
στηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. προς τη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,
ια) την τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πι-

στοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., 
ιβ) τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά

συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. στα πρόσωπα που έχουν
σχετικό δικαίωµα,
ιγ) την υποστήριξη των πιστοποιηµένων χρηστών σε

θέµατα που αφορούν στη χρήση των πληροφοριακών
συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,
ιδ) την παροχή άµεσης, ακώλυτης, διαρκούς και πλή-

ρους πρόσβασης, στο σύνολο των στοιχείων που κατα-
χωρίζονται στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και
Υ.Μ.Σ., στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορί-
ου και Προστασίας του Καταναλωτή, µέσω κατάλληλων
κωδικών πρόσβασης,
ιε) την περιοδική υποβολή αναφορών προς την αρµό-

δια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή µε περιεχόµενο και περιο-
δικότητα που καθορίζεται µε την απόφαση της παρ.5 του
άρθρου 57.

3. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται σε:
α) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων και, συγκεκριµένα: 
αα) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων ορίζεται η υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Ε-
µπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή που είναι απο-
κλειστικά αρµόδια για τις εταιρείες της παρ. 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 
αβ) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας για τις Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισµούς Εργαζοµέ-
νων του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και τους Κοινωνι-
κούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης του
ν. 2716/1999 (Α΄ 96), 
β) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων. Σε κάθε επιµελητήριο

του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) συστήνεται Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τουλά-
χιστον σε επίπεδο Τµήµατος. Στον Προϊστάµενο του
Τµήµατος ή της Διεύθυνσης της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ανατίθεται η
εξουσία τελικής υπογραφής για το σύνολο των αρµοδιο-
τήτων της. Οι αρµοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελη-
τηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις α-
νταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα επιµελη-
τήρια προς τα µέλη τους, καθώς και από τις οικονοµικές
υποχρεώσεις των µελών τους προς αυτά, που απορρέ-
ουν από συνδροµές.
γ) Πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε

συµβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστο-
ποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να πραγµατοποιεί
καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., συµβολαιο-
γραφικών πράξεων που απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα,
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καθώς και των προσαρτώµενων σε αυτές στοιχείων ή
δηλώσεων. 

4. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α) και β) της παρ. 2 είναι αρ-
µόδιες για:
α) την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων του άρ-

θρου 16,
β) κάθε καταχώριση και δηµοσίευση που αφορά στους

υπόχρεους εγγραφής,
γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν

πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο, τον έλεγχο
πληρότητας και, όπου απαιτείται, τον έλεγχο νοµιµότη-
τας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων,
στοιχείων ή δηλώσεων και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρι-
σης επωνυµίας και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέ-
σµευση αυτών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 55, 
δ) την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέ-

σω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S. και αφορούν στις πράξεις
και τα στοιχεία των άρθρων 33, 35 και 39,
ε) την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντι-

γράφων και αποσπασµάτων, σύµφωνα µε όσα προβλέπο-
νται στην παρ. 3 του άρθρου 46,
στ) τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικού ελέγχου για τις

συστάσεις εταιρειών µέσω e-Υ.Μ.Σ. και των αυτόµατων
καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου
26.

5. Η κατά τόπον αρµοδιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επι-
µελητηρίων καθορίζεται µε βάση την έδρα ή την εγκατά-
σταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότη-
τας. Αν στην έδρα ή στην εγκατάσταση της επιχείρησης
υπάρχουν περισσότερα από ένα αµιγή επιµελητήρια, η
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται µε βάση τον κύριο κωδικό α-
ριθµό δραστηριότητας.
Αν επέλθει µεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση

του υπόχρεου, η κατά τόπον αρµόδια, βάσει της αρχικής
εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζει την επελθούσα
µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε επόµενη καταχώριση διε-
νεργείται από την κατά τόπον αρµόδια, βάσει της νέας ε-
γκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις κατα-
χώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη µεταφο-
ρά, από την κατά τόπον αρµόδια, βάσει της αρχικής ε-
γκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την κατά
τόπον αρµόδια, βάσει της νέας εγκατάστασης
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη καταχώρισης του άρθρου 49 αποδί-
δονται υπέρ της δεύτερης. Το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. του
άρθρου 49 επιµερίζεται ανάλογα µε τους µήνες παραµο-
νής σε κάθε µια εκ των εκάστοτε συναρµόδιων
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουρ-
γούν ως Υ.Μ.Σ., δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορι-
σµούς της κατά τόπον αρµοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

6. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων στελεχώνονται µε
υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα µε τις α-
νάγκες τους, οι οποίες προκύπτουν από τον αριθµό των
υπόχρεων που είναι εγγεγραµµένοι σε αυτά. Προϊστάµε-
νος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται µόνιµος υπάλληλος ή υπάλ-
ληλος µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. 

7. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τον
αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνεται µία (1)
τουλάχιστον οργανική θέση έµµισθου δικηγόρου, πλή-
ρους απασχόλησης που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε ό-

σα ορίζονται στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208),
περί έµµισθης εντολής. Η ανωτέρω θέση πληρούται από
δικηγόρο, κατά προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δί-
καιο, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του π.δ. 50/2001 (Α΄
39). Ο έµµισθος δικηγόρος επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε
αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της κατά τις ηµέρες
και ώρες λειτουργίας της, κατά την άσκηση του προλη-
πτικού ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής,
µεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρι-
σης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν ο αριθµός των πράξεων που υπο-
βάλλονται προς καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµε-
λητηρίων, οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 25, απαιτούν
έλεγχο νοµιµότητας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενή-
ντα (250) ετησίως, τη νοµική υποστήριξη του τµήµατος
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να αναλάβει ειδικός συνεργάτης του
οικείου επιµελητηρίου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στην παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171),
νοµικός ή δικηγόρος, κατά προτίµηση µε ειδίκευση στο
εµπορικό δίκαιο. 

8. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 ε-
πιφέρει την αναστολή λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη
µεταφορά των αρµοδιοτήτων της, καθώς και των υπό-
χρεων και των εκκρεµών αιτήσεών τους σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ό-
µορου επιµελητηρίου, µε απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Η µη τήρηση της υποχρέωσης, από τον δικηγόρο
της παρ. 7, της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην έδρα της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας της, µε
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4194/2013, συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγε-
λία της σύµβασης έµµισθης εντολής από τον εντολέα.

Άρθρο 21
Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ.

(εδάφιο πρώτο παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 16 
της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Τα δεδοµένα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική
µορφή ως βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί και α-
ποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και
το οποίο διανέµεται µέσω δικτυακού ιστότοπου ή ψηφια-
κής πλατφόρµας. Το λογισµικό, το υλικό, τα δεδοµένα
και οι βάσεις δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµα-
τος Γ.Ε.ΜΗ. ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο
διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώµατα διανοητικής ιδιο-
κτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων επί αυτών. 

2. Το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από
το Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων και τον
φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ως µία ή περισ-
σότερες βάσεις δεδοµένων και σε υποδοµές τεχνολο-
γίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα:
α) Στο Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων κα-

ταχωρίζονται οι επωνυµίες και οι διακριτικοί τίτλοι των
υπόχρεων, 
β) στον φάκελο, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε η-

λεκτρονική µορφή, καταχωρίζονται όλες οι πράξεις και
τα στοιχεία της εταιρείας που υπόκεινται σε εµπορική
δηµοσιότητα, καθώς και τα δικαιολογητικά και τα νοµιµο-
ποιητικά έγγραφα που τα συνοδεύουν. 

3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα, οι
πιστοποιηµένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι πιστοποιηµέ-
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νοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι εξωτερικοί χρήστες του Γ.Ε.ΜΗ. που
επιθυµούν να λάβουν πιστοποιητικά, αποσπάσµατα ή α-
ντίγραφα εγγραφών που έχουν καταχωριστεί στο
Γ.Ε.ΜΗ., υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ζεύγος ο-
νόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαµβάνουν
κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η χορήγησή τους γίνεται
από το Τµήµα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε.,
κατόπιν αυθεντικοποίησης των κωδικών - διαπιστευτή-
ριων τους της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, ταυτοποίησης των χρηστών µέσω
του συστήµατος ΤΑΧΙSnet ή οποιασδήποτε άλλης διαδι-
κτυακής πύλης του Δηµοσίου ή των προβλεπόµενων
στον Κανονισµό 910/2014 (e-iDAS).

Άρθρο 22
Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., λήψη αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. 

και Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή (EUID)
(εδάφιο δεύτερο παρ. 1 άρθρου 16, άρθρο 45 

και περ. β΄ άρθρου 28 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ) 

1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται µε την κα-
ταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 16,
στο Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων και στον
φάκελο και µε την απόδοση Κωδικού Αριθµού Καταχώρι-
σης.

2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλη-
ροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτοµάτως σε
αυτόν αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. είναι µοναδι-
κός για κάθε υπόχρεο και παραµένει ο ίδιος και µετά τον
µετασχηµατισµό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την ε-
πανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση
περισσότερων του ενός υποκαταστηµάτων του ίδιου αλ-
λοδαπού ή ηµεδαπού υπόχρεου, οι αριθµοί Γ.Ε.ΜΗ. αυ-
τών εµπεριέχουν κοινά στοιχεία. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. πε-
ριλαµβάνει δώδεκα (12) αριθµούς από τους οποίους, οι
επτά (7) πρώτοι αντιστοιχούν στον µοναδικό αύξοντα α-
ριθµό, τα επόµενα δύο (2) ψηφία αποτελούν τον κωδικό
της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι υπόλοιποι αριθµοί αφο-
ρούν στον αριθµό των υποκαταστηµάτων του υπόχρεου.

3. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρι-

ση στο Γ.Ε.ΜΗ., 
β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ., 
γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέ-

ρει την επωνυµία του,
δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και 
ε) στα ηλεκτρονικά καταστήµατα του υπόχρεου.
4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρ-

τητα από τη µορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα η-
λεκτρονικά καταστήµατα των υπόχρεων αναφέρουν υ-
ποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο τη νοµική τους µορφή,
την επωνυµία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός
ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ι-
σχύει.

5. Αν στα έγγραφα γίνεται µνεία του κεφαλαίου της ε-
ταιρείας, η ένδειξη αφορά στο καλυφθέν και το καταβε-
βληµένο κεφάλαιο.

6. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλη-
ροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτοµάτως σε

αυτόν ευρωπαϊκό µοναδικό ταυτοποιητή (EUID). Ο µονα-
δικός ταυτοποιητής περιλαµβάνει, τουλάχιστον, στοι-
χεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους µέ-
λους του µητρώου, του εθνικού µητρώου καταγωγής και
του αριθµού της εταιρείας σε αυτό το µητρώο και, κατά
περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλ-
µατα ταυτοποίησης.

Άρθρο 23
Ολοκλήρωση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., αρχική ή µεταγενέ-
στερη, συντελείται µε την αποθήκευση των δεδοµένων
που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληρο-
φοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ., µε τρόπο ώστε τα
δεδοµένα αυτά να µπορούν να ανακαλούνται αναλλοίω-
τα από την κεντρική µνήµη του πληροφοριακού συστή-
µατος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται µε ηλεκτρο-
νικά µέσα.

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό
σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτοµάτως µε ηλε-
κτρονικά µέσα αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο ανα-
γράφονται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης
της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας, µο-
ναδικός για κάθε καταχώριση, Κωδικός Αριθµός Καταχώ-
ρισης (Κ.Α.Κ.).

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται µε τον
Κ.Α.Κ. και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της,
την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον πιστοποιηµένο χρήστη
που τη διενήργησε. Ο ως άνω πιστοποιηµένος χρήστης
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 οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι
τη διόρθωσή τους τεκµαίρονται ορθές και σύννοµες. Με-
τά την καταχώριση, η διόρθωση σφαλµάτων είναι επιτρε-
πτή µόνο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο
27.

Άρθρο 24
Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. -
B.R.I.S., το Γ.Ε.ΜΗ.:
α) Επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τα λοιπά εθνικά µητρώα

άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε
να:
αα) λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία που εί-

ναι αποθηκευµένα σε άλλο εθνικό µητρώο κράτους µέ-
λους και αφορούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα
σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υποκατα-
στήµατά τους εγκατεστηµένα σε κράτος µέλος άλλο α-
πό εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και
αβ) χορηγεί πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία των

άρθρων 33 και 35 αναφορικά µε τις κεφαλαιουχικές εται-
ρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, καθώς και σχετικά µε τα
στοιχεία του άρθρου 39 για τα υποκαταστήµατα αλλοδα-
πών εταιρειών, που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) απαντά σε ερωτήµατα που τίθενται από µεµονωµέ-

νους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σηµείο ηλεκτρονι-
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κής πρόσβασης στο Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., σχετικά µε πλη-
ροφορίες της υποπερ. αβ) της περ. α). 

2. Το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται µε
το TAXIS για τη λήψη και διαβίβαση δεδοµένων, που
προβλέπονται ως καταχωριζόµενα ή υποβαλλόµενα από
τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήµατα.
H διασύνδεση υλοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου
17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), περί διαφύλαξης πληροφο-
ριών απορρήτου. Πέραν της ανωτέρω διασύνδεσης δύ-
ναται να πραγµατοποιείται και ανταλλαγή αρχείων µετα-
ξύ των δύο πληροφοριακών συστηµάτων. 

3. Το Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να διασυνδέεται και µε άλλα µη-
τρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά, σχε-
τικά µε πράξεις, έγγραφα, στοιχεία ή δεδοµένα που κα-
ταχωρίζονται σε αυτά, καθώς και µε τα δεδοµένα του δη-
µοσίου τοµέα του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
Το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειµένου να χορηγεί αντί-
γραφα πράξεων, στοιχεία ή δεδοµένα που υποβάλλονται
σε δηµοσιότητα, σε άλλα µητρώα, αρχεία ή βιβλία.

4. Το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί δεδοµένα σε άλλα µητρώα, βά-
σεις δεδοµένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλε-
κτρονικά από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107), από ιδρύµατα πληρωµών του ν.
4537/2018 (Α΄ 84) και ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), όπως και σε διατραπεζικές ε-
ταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδοµένων οικονοµι-
κής συµπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυµάτων, τα ο-
ποία δραστηριοποιούνται νοµίµως στην Ελληνική Επι-
κράτεια και δηµοσιεύονται στο σχετικό Μητρώο της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις
παροχής στοιχείων στο «Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών
Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» (Σ.Μ.Τ.Λ.
και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163). Σκο-
πός της χορήγησης των δεδοµένων αυτών είναι η από-
κτηση µε δοµηµένο τρόπο στοιχείων που καταχωρίζο-
νται στο ΓΕ.ΜΗ. και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής της προστασίας προσωπικών δεδοµένων, του εµπο-
ρικού απορρήτου και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019.
Δεδοµένα για τα οποία απαιτείται η συναίνεση των εγγε-
γραµµένων στο Γ.Ε.ΜΗ. προσώπων, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από το άρθρο 9 του Κανονισµού
2016/679/ΕΕ, περί προστασίας των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, χορηγούνται µετά από τη λήψη της σχετικής
συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 25
Διαδικασία καταχώρισης και δηµοσίευσης στο
Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν 

έλεγχο νοµιµότητας
(άρθρα 13ι και 15 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τις πράξεις και τα στοιχεία, η δηµοσιότητα των
οποίων είναι συστατικού χαρακτήρα και προκειµένου να
επέλθουν τα έννοµα αποτελέσµατα της παρ. 1 του άρ-
θρου 18, απαιτείται να προηγηθεί από τις αρµόδιες
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. έλεγxος νοµιµότητας και πληρότητας.

2.  Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αιτούνται προς
τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση και δηµοσίευση πράξεων,

στοιχείων ή δηλώσεων, προσκοµίζοντας τα δικαιολογη-
τικά έγγραφα που απαιτούνται. Η αίτηση, όπως και κάθε
έγγραφο και στοιχείο, υποβάλλεται προς καταχώριση
και δηµοσίευση σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Η ηλε-
κτρονική υποβολή γίνεται µε τη χρήση ζεύγους κωδικών
που έχουν ληφθεί, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
21. Τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 39 υ-
ποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική
µορφή.

3. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται από τους υπό-
χρεους στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ηµερών από τη
λήψη της απόφασης που δηµιουργεί υποχρέωση εµπορι-
κής δηµοσιότητας, µε την επιφύλαξη των υποκαταστη-
µάτων αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 για τα ο-
ποία η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τους υπόχρε-
ους εντός τριών (3) µηνών από την καταχώριση στο εθνι-
κό µητρώο του κράτους µέλους της έδρας τους. 

4. Η κατά περίπτωση αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε την παρα-
λαβή της αίτησης και των σχετικών δηλώσεων, πράξεων
ή στοιχείων, προβαίνει διαδοχικά και χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση:
α) στον έλεγχο καταβολής των τελών του άρθρου 49,
β) στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της

δεν έγινε ηλεκτρονικά,
γ) στον έλεγχο τήρησης της προθεσµίας της παρ. 3,
δ) στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετι-

κών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και
ε) στον έλεγχο νοµιµότητας. 
5. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ε-

λέγχους και στη σχετική καταχώριση και δηµοσίευση το
αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών. 

6. Η καταβολή των τελών του άρθρου 49 αποτελεί
προϋπόθεση για τη διενέργεια των ελέγχων των περ. β),
γ), δ) και ε) της παρ. 4. Αν από τη διενέργεια των ως άνω
ελέγχων προκύψει ότι η αίτηση καταχώρισης, οι σχετι-
κές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν είναι ορθές
και πλήρεις, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. καλεί τον υπόχρεο, µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, να προβεί στις αναγκαίες
διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις της αίτησης
και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός επτά (7) ηµε-
ρών από τη λήψη της πρόσκλησης. Η χορήγηση της ανω-
τέρω προθεσµίας αναστέλλει την προθεσµία της παρ. 5.
Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ή ο υπόχρεος υπο-
βάλλει τα στοιχεία και αυτά κριθούν ότι δεν είναι ορθά
και πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται αυτόµατα και τα τέλη
καταπίπτουν υπέρ της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης δεν
ξεπερνά τις είκοσι µία (21) ηµέρες.

7. Ο έλεγχος της παρ. 4 δεν διενεργείται, αν η κατα-
χώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται αυτόµατα µε χρήση πρότυ-
πων πράξεων. 

Άρθρο 26
Διαδικασία αυτόµατης καταχώρισης 

και δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρο 13ι της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται αυτόµατα στο
Γ.Ε.ΜΗ., µε ευθύνη του υπόχρεου, χωρίς προηγούµενη
διενέργεια ελέγχου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι πράξεις και τα
στοιχεία η δηµοσιότητα των οποίων:
α) έχει δηλωτικό χαρακτήρα,
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β) έχει συστατικό χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη της
παρ. 2 και υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιβληθεί τον
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου ή τη µορφή
πρότυπης πράξης της παρ. 7 του άρθρου 25.

2. Από την αυτόµατη καταχώριση και δηµοσίευση των
πράξεων και στοιχείων της παρ. 1 εξαιρούνται οι πράξεις
εταιρικών µετασχηµατισµών του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) και
οι αιτήσεις καταχώρισης πράξεων που αφορούν στον ο-
ρισµό των προσώπων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συµ-
βούλιο ανώνυµης εταιρείας και στον ορισµό νόµιµων εκ-
προσώπων της.

3. Για τις αυτόµατες καταχωρίσεις της περ. α) της παρ.
1, ο έλεγχος πληρότητας πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά
και οι δηλώσεις, πράξεις και στοιχεία µπορούν να υποκα-
θίστανται µε την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλω-
σης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία απαιτεί συγκεκριµένα δεδοµέ-
να, χωρίς να απαιτείται η συνυποβολή των σχετικών εγ-
γράφων.

4. Αν µετά από τακτικό ή έκτακτο δειγµατοληπτικό έ-
λεγχο που διεξάγεται από την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διαπι-
στωθεί µη τήρηση της νοµοθεσίας που διέπει κάθε εται-
ρική µορφή ή καταχώριση ψευδών ή παραπλανητικών
στοιχείων και δεδοµένων, εφαρµόζεται η διαδικασία της
παρ. 1 του άρθρου 30, περί αυτεπάγγελτων καταχωρίσε-
ων, διορθώσεων, µεταβολών και διαγραφών. Οι συµβο-
λαιογραφικές πράξεις και οι πρότυπες πράξεις της παρ.
7 του άρθρου 25 δεν υπόκεινται σε δειγµατοληπτικό έ-
λεγχο από τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 27
Διόρθωση σφαλµάτων των καταχωρίσεων

1. Αν το σφάλµα καταχώρισης οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του υπόχρεου, η εσφαλµένη καταχώριση υ-
πόκειται σε διόρθωση σφάλµατος ή σε διαγραφή, εφό-
σον ο υπόχρεος, εκ παραδροµής, καταχώρισε στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ., ή προσκόµισε στην
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασµένες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοι-
χεία. Η διόρθωση ή η διαγραφή πραγµατοποιείται µετά
από αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών του διαδό-
χων. Κάθε διόρθωση ή διαγραφή καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από τον έλεγχο της ως
άνω αίτησης και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον πιστοποιηµένο χρήστη που
την πραγµατοποίησε. Για τις διορθώσεις ή τις διαγραφές
της παρούσας ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 18 και 19, ε-
κτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επουσιώδη σφάλ-
µατα που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες σε τρίτους,
οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή συνοδεύεται από µνεία
για την αναδροµική ισχύ της. Ως επουσιώδη σφάλµατα
νοούνται, ιδίως, τα ορθογραφικά λάθη, οι αναγραµµατι-
σµοί και πρόδηλα σφάλµατα που δεν σχετίζονται µε το
ουσιαστικό περιεχόµενο της απόφασης.

2. Αν το σφάλµα καταχώρισης οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η εσφαλµένη κατα-
χώριση υπόκειται σε διόρθωση σφάλµατος ή και σε δια-
γραφή, 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 υπέβαλε ο υ-
πόχρεος. Η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από
την αρµόδια 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. Κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσε-
ων κατόπιν αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στο Γ.Ε.ΜΗ.
πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης και ανα-
φέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και τον υπάλληλο που την πραγµατοποίησε. Οι διορθώ-
σεις ή οι διαγραφές της παρούσας έχουν αναδροµική ι-
σχύ και ανατρέχουν στην ηµέρα καταχώρισης και δηµο-
σίευσης.

Άρθρο 28
Διαγραφή προσώπου από το Γ.Ε.ΜΗ. 

1. Το εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικό πρόσωπο,
που είναι υπόχρεο εγγραφής σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 16, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.:
α) είτε µε τη διακοπή εργασιών του που πραγµατοποι-

είται στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, οπότε
η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνεται είτε ηλεκτρονικά µέ-
σω διασύνδεσης του συστήµατος ΤΑXISnet και του πλη-
ροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. είτε µε την προ-
σκόµιση του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπό-
χρεο, 
β) είτε µε την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων

εγγραφής του, οπότε η διαγραφή διενεργείται κατόπιν
υποβολής στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), από τον υπόχρεο ή από όποιον έχει
έννοµο συµφέρον και φέρει το βάρος απόδειξης της ορι-
στικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής, 
γ) είτε µε τον θάνατό του ή την κήρυξή του σε αφά-

νεια, οπότε, µε την επιφύλαξη του άρθρου 30, η διαγρα-
φή διενεργείται µε την προσκόµιση, από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου
ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, και
του πιστοποιητικού δηµοσίευσής της, σύµφωνα µε το
άρθρο 47 ΑΚ, 
δ) είτε µε την υποβολή του σε πλήρη ή µερική στερητι-

κή δικαστική συµπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για
δικαιοπραξίες σχετικές µε την εµπορία, οπότε η διαγρα-
φή διενεργείται µε την προσκόµιση στην αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της δικαστικής απόφασης, από τον δικαστικό
συµπαραστάτη, υποχρεωτικά και επι ποινή έκπτωσης α-
πό το λειτούργηµά του, ή από όποιον έχει έννοµο συµ-
φέρον, 
ε) είτε, εφόσον πρόκειται για οµόρρυθµο εταίρο, µε

την έξοδο ή µε τον αποκλεισµό του από την προσωπική
εταιρεία, εφόσον δεν συµµετέχει σε άλλη προσωπική ε-
ταιρεία.

2. Η ανάκληση ή εξαφάνιση της απόφασης κήρυξης
του φυσικού προσώπου της παρ. 1 σε αφάνεια ή η εξα-
φάνιση της απόφασης υποβολής του σε πλήρη ή µερική
δικαστική συµπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για δι-
καιοπραξίες σχετικές µε την εµπορία, δικαιολογεί την ε-
πανεγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Το εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νοµικό πρόσωπο,
που είναι υπόχρεο εγγραφής, σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 16, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. µε
την περάτωση της εκκαθάρισης, οπότε η διαγραφή διε-
νεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκ-
καθαριστών, ενός από τους εταίρους ή ενός εκ των µε-
λών της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννοµο
συµφέρον. 
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4. Αν σε νοµικό πρόσωπο της παρ. 3 που διαγράφηκε
από το Γ.Ε.ΜΗ. υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέ-
ωση που παραλείφθηκε στη διαδικασία της εκκαθάρισης,
το νοµικό πρόσωπο επανεγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ., µετά
από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον προς την αρ-
µόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επανέρχεται σε κατάσταση εκκαθά-
ρισης. Η ως άνω αίτηση αναφέρει τους τελευταίους διο-
ρισµένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα
που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο
ή την παραλειφθείσα υποχρέωση. Μετά από έλεγχο νο-
µιµότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών, η αρµό-
δια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επανεγγράφει το νοµικό πρόσωπο στο
Γ.Ε.ΜΗ., οπότε αναβιώνουν η διαδικασία της εκκαθάρι-
σης και τα καθηκόντα των εκκαθαριστών. Αν οι εκκαθαρι-
στές δεν αναλάβουν άµεσα τα αναβιώσαντα καθήκοντά
τους, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 786 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νοµίας. 

5. Το εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικό πρόσωπο ή
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, που δεν είναι υπό-
χρεο εγγραφής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρ-
θρο 16, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε αυτεπάγγελτα,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 30, είτε κατόπιν
αίτησης από όποιον έχει έννοµο συµφέρον προς την αρ-
µόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 29
Θέση σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης

1. Το εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο, τίθεται αυ-
τόµατα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης αν εµπί-
πτει σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) αν αυτό δεν έχει δηµοσιεύσει εµπρόθεσµα στο

Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονοµικές του καταστάσεις, εφό-
σον απαιτείται,
β) αν αυτό παραµένει χωρίς νόµιµη διοίκηση ή χωρίς

εκκαθαριστές για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από έξι
(6) µήνες, 
γ) αν σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µετά τη θέση

του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης,
δεν έχει προβεί σε δηµοσίευση ισολογισµού έναρξης εκ-
καθάρισης,
δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθ-

µός Φορολογικού Μητρώου του,
ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του

µετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των
προθεσµιών που ορίζονται στη νοµοθεσία περί εταιρικού
δικαίου.

2. Η κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων αίρεται, αν
γίνουν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν
οι λόγοι των περ. α) έως και ε) της παρ. 1, ή ότι εκκρεµεί
δικαστική απόφαση για τον ορισµό νόµιµης διοίκησης ή
εκκαθαριστών. Μέχρι την άρση της κατάστασης αναστο-
λής καταχωρίσεων, επιτρέπονται οι ενέργειες που προ-
βλέπονται στο άρθρο 30, περί αυτεπάγγελτων καταχωρί-
σεων, διορθώσεων, µεταβολών και διαγραφών από την
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

3. Η αρµόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. ενηµερώνει ηλε-
κτρονικά την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τους Α.Φ.Μ. των υπόχρεων
που έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν απενεργοποιηθεί,
καθώς και για την άρση αναστολής και παράλληλα ενη-
µερώνεται ηλεκτρονικά από την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., για

τη θέση προσώπου που είναι εγγεγραµµένο στο
Γ.Ε.ΜΗ., σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων ή για
την άρση της.

Άρθρο 30
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, 

µεταβολές και διαγραφές

1. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να προβαίνει σε αυτε-
πάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, µεταβολές και
διαγραφές αν, µετά από έλεγχο, διαπιστώσει την ύπαρξη
συγκεκριµένων νοµικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσε-
ων που αφορούν στον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο
υπόχρεος ή όποιος έχει έννοµο συµφέρον, έχει παραλεί-
ψει να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποι-
αδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον
υπόχρεο, είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθε-
σµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, είτε να εκθέσει τους
λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώ-
ριση, µεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσµία αυτή παρέλ-
θει άπρακτη, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγ-
γέλτως στην καταχώριση, τη µεταβολή ή τη διαγραφή. 

2. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση
της ανωτέρω διαδικασίας, αν περιέλθουν σε αυτήν µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο:
α) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού

προσώπου ή φυσικού προσώπου του οποίου ο θάνατος
επηρεάζει τη νοµική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκ-
προσώπηση υπόχρεου νοµικού προσώπου, ένωσης προ-
σώπων ή υποκαταστήµατος,
β) τελεσίδικες ή προσωρινώς εκτελεστές δικαστικές

αποφάσεις που δηµιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν
ή µεταβάλλουν έννοµες καταστάσεις και σχέσεις του υ-
πόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόµο προς κάθε
τρίτο και οι οποίες αφορούν στην καταχώριση, µεταβολή
ή διαγραφή και ιδίως αυτές που:
βα) αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή

ή ανατροπή πτώχευσης του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), σε
διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικα-
νοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,
ββ) επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση

του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώ-
πων,
βγ) επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλει-

σµό εταίρων ή µελών διοικητικού συµβουλίου υπόχρεων
νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,
βδ) επιφέρουν τον διορισµό ή την παύση εκπροσώπων

των υπόχρεων νοµικών προσώπων, ενώσεων προσώπων
και υποκαταστηµάτων,
γ) αποφάσεις ή διαταγές που αναστέλλουν την εκτε-

λεστότητα πρωτόδικης απόφασης που έχει καταχωρι-
σθεί, καθώς και αποφάσεις επί ενδίκων µέσων κατά της
καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,
δ) έγγραφες δηλώσεις προσώπων που αποχωρούν α-

πό το νοµικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώ-
πηση νοµικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση, ε-
φόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας
του προσώπου.
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Άρθρο 31
Υποχρεώσεις δηµόσιων υπηρεσιών και δηµόσιων 

λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Οι γραµµατείες των κατά τόπους αρµόδιων δικαστη-
ρίων διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε οποιο-
δήποτε πρόσφορο µέσο, στις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δι-
καστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που
αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου
30, εκτός αν αυτές διαβιβάζονται αυτόµατα µέσω του
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ..

2. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι δηµόσιοι λειτουργοί υ-
ποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως, χωρίς καθυ-
στέρηση, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν κατά την άσκηση
της αρµοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε
η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νοµικών γεγονό-
των, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα
οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει πε-
ρίπτωση παράνοµης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώ-
ρισης, µεταβολής ή διαγραφής.

Άρθρο 32
Έννοµη προστασία

1. Η άρνηση της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, καθώς και η παρά-
λειψή της, επί είκοσι µία (21) ηµέρες, να απαντήσει αι-
τιολογηµένα σε αίτηση, γεννούν δικαίωµα σε όποιον έ-
χει έννοµο συµφέρον να ζητήσει από το αρµόδιο δικα-
στήριο να διατάξει την καταχώριση, µεταβολή ή διαγρα-
φή.

2. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο
της περιφέρειας, όπου εδρεύει η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο και
αποφασίζει µε την ειδική διαδικασία των άρθρων 739 έ-
ως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν στην ίδια
περιφέρεια υφίστανται περισσότερα πρωτοδικεία, αρµό-
διο είναι το πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

3. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 748 του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας κλητεύονται υποχρεωτικά ο προϊστάµε-
νος του τµήµατος ή της διεύθυνσης της αρµόδιας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέ-
ρον. Αν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλη-
τεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόµενος υπόχρεος. Αν η
άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της
επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου µε δι-
καίωµα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήµα,
κλητεύεται υποχρεωτικά ο φορέας αυτού του δικαιώµα-
τος. Για ρύθµιση επείγουσας κατάστασης, εκδίδεται από
το αρµόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα άρθρα 781
και 732 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, για την οποία
εφαρµόζεται η παρ. 4 του παρόντος.

4. Η διαβίβαση των ως άνω δικαστικών αποφάσεων
στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται µε τη διαδικασία της
παρ. 1 του άρθρου 31.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 33
Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής

1. Καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., α-

νεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστή-

µατος ή του πρακτορείου, η ταχυδροµική διεύθυνση και
η  ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του υπόχρεου,
β) ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο κύριος

και οι δευτερεύοντες Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας
του υπόχρεου, κάθε µεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς
και ο αριθµός EORI (Economic Operator Registration and
Identification), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
109 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εφόσον υπάρχει, του υ-
πόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου,
γ) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη µε-

ταγενέστερη καταχώριση και το ονοµατεπώνυµο του αρ-
µόδιου πιστοποιηµένου χρήστη,
δ) ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και

ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.),
ε) τα στοιχεία της απόφασης των αρµόδιων αρχών ή υ-

πηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επαγγέλ-
µατος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υ-
ποκαταστήµατος, όπου απαιτείται,
στ) οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις µε τις ο-

ποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 84 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), οι
αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες ο υ-
πόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης
συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του
και τα ατοµικά στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος, των εκ-
καθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επι-
τρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου,
ζ) οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες περατώνο-

νται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι
έννοµες καταστάσεις, που αναφέρονται στην περ. στ),
η) ο αριθµός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκα-

ταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδα-
πή,
θ) οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών κα-

ταστηµάτων µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α
του π.δ. 131/2003 (Α΄ 161). Η προθεσµία εκκινεί από την
καταχώριση του ονόµατος χώρου (domain name) στον
αρµόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και πριν από την πλήρη
ενεργοποίησή του,
ι) κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε ε-

µπορική δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
διέπει κάθε εταιρική µορφή.

2. Όπου στον παρόντα γίνεται λόγος για απαίτηση κα-
ταχώρισης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται το ονοµα-
τεπώνυµο του υπόχρεου, το ονοµατεπώνυµο των γονέ-
ων του, ο αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγέ-
νεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.Μ..

3. Όπου στον παρόντα γίνεται λόγος για απαίτηση δη-
µοσίευσης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται το ονοµα-
τεπώνυµο του υπόχρεου, το ονοµατεπώνυµο των γονέ-
ων του, ο αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.Μ..

Άρθρο 34
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν 

οι προσωπικές εταιρείες

1. Για τις προσωπικές εταιρείες των περ. δ), η) και ιε)
της παρ. 1 του άρθρου 16 µε έδρα στην ηµεδαπή, επι-
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πρόσθετα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται στο
Γ.Ε.ΜΗ.:  
α) Η εταιρική σύµβαση και οι τροποποιήσεις της, σε

κωδικοποιηµένη µορφή,
β) ο σκοπός,
γ) η εταιρική επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος,
δ) η πλήρης διεύθυνση της έδρας,
ε) τα ατοµικά στοιχεία των εταίρων, σύµφωνα µε όσα

ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, ο ορισµός δια-
χειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα
πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι νοµι-
κά, δηµοσιεύεται ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα
βασικά στοιχεία εξατοµίκευσής του, όπως επωνυµία, νο-
µική µορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού
προσώπου που εκπροσωπεί τα νοµικά πρόσωπα,
στ) η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισµός του,
ζ) κάθε µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής των εταί-

ρων στα κέρδη και τις ζηµιές της εταιρείας,
η) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
θ) η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η α-

κυρότητα της εταιρείας,
ι) ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµικά

τους στοιχεία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 33,
ια) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, εφόσον συ-

ντρέχουν οι περιστάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί εφαρµογής
των ελληνικών λογιστικών προτύπων,
ιβ) οι οικονοµικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος

εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ..
2. Καταχωρίζεται, χωρίς να δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.,

η άδεια διαµονής που επιτρέπει πρόσβαση σε ανεξάρτη-
τη οικονοµική ή επενδυτική δραστηριότητα για τα φυσι-
κά πρόσωπα τρίτης χώρας, τα οποία πρόκειται να απο-
κτήσουν την ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου.

Άρθρο 35
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν 

οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
(άρθρο 14 και περ. α) άρθρου 28 

της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περ. α) έως γ),
ε) έως ζ) και θ) έως ια) της παρ. 1 του άρθρου 16, µε έ-
δρα στην ηµεδαπή, καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται
στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) Η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτεί-

ται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης,
β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες

κωδικοποιηµένο κείµενο του καταστατικού,
γ) ο διορισµός, η αποχώρηση και τα ατοµικά στοιχεία

της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε
ως όργανο προβλεπόµενο από τον νόµο είτε ως µέλη τέ-
τοιου οργάνου:
γα) έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία ένα-

ντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από
ένα, µε την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ε-
νεργούν µόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από
κοινού,
γβ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,

και
γγ) συµµετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον

έλεγχο της εταιρείας,
δ) µία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του

καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το
καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριµένο κεφάλαιο, ε-
κτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνε-
πάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η

δηµοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του
Συµβουλίου 86/635/ΕΟΚ (L 372), για τους ετήσιους και ε-
νοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών
άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 91/674/ ΕΟΚ (L
374), για τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογα-
ριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ
(L 182), σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδη-
γιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
στ) οποιαδήποτε µεταβολή της έδρας της εταιρείας,
ζ) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η) η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η α-

κυρότητα της εταιρείας,
θ) ο διορισµός και τα ατοµικά στοιχεία των εκκαθαρι-

στών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 33, και
ι) οι οικονοµικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονοµικές

καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή
από το Γ.Ε.ΜΗ..

2. Καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αριθµός των µερι-
δίων των εταίρων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ως
άνω προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 36
Γενικές διατάξεις για την εµπορική δηµοσιότητα 

υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται, για την ε-
γκατάσταση υποκαταστήµατός τους στην Ελλάδα, να
καταχωρίσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπο-
νται στις περ. α) έως ζ) του άρθρου 39 ή στις περ. α) έως
η) του άρθρου 43, ανάλογα µε την περίπτωση. Κάθε µε-
ταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρί-
ζεται αµελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ. µε τις διαδικασίες του παρό-
ντος νόµου. Η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχεί-
ων του άρθρου 39 µπορεί να λάβει χώρα και µε επιγραµ-
µικά µέσα.

2. Όταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκα-
τάστηµα της ηµεδαπής διαφέρει από τη δηµοσιότητα
που επιβάλλεται από το δίκαιο της έδρας της αλλοδαπής
εταιρείας, εφαρµόζονται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας
του ελληνικού δικαίου.

3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του
ενός υποκαταστήµατα από την ίδια εταιρεία, η δηµοσιό-
τητα σχετικά µε την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και
τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην
περ. θ) του άρθρου 39 και στην περ. στ) του άρθρου 43,
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µπορεί να γίνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του Γ.Ε.ΜΗ.
που τηρεί ένα από τα υποκαταστήµατα, κατ’ επιλογήν
της εταιρείας.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας
για τον διορισµό των νόµιµων εκπροσώπων αλλοδαπής
εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος,
δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωµα
σχετικά µε τον διορισµό των προσώπων αυτών, εκτός αν
η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωµα.
Οµοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε
περιορισµός στην εξουσία των προσώπων αυτών, που
προκύπτει από το δίκαιο που διέπει την εταιρεία, εφόσον
δεν έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα κατά τα άρθρα 39
και 43, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώρι-
ζαν τον περιορισµό ή δεν µπορούσαν, λαµβανοµένων υ-
πόψη των περιστάσεων, να τον αγνοούν.

5. Αν κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα µη-
τρώα του οποίου είναι καταχωρισµένη µία εταιρεία που
έχει υποκατάστηµα στην Ελλάδα, γνωστοποιήσει µέσω
του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., την υποβολή µεταβολής των
στοιχείων του άρθρου 40, το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει, µέ-
σω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., την παραλαβή της ως άνω
γνωστοποίησης και διασφαλίζει ότι οι πράξεις και τα
στοιχεία του άρθρου 39 επικαιροποιούνται χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση. 

Άρθρο 37
Έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας που έχει 

υποκατάστηµα στην Ελλάδα
(άρθρα 35 και 39 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαµβανοµένων
των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που
χρησιµοποιείται από υποκατάστηµα αλλοδαπής εταιρεί-
ας στην Ελλάδα, φέρει, εκτός των ενδείξεων που προ-
βλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα µε την
περίπτωση, και την ένδειξη του αριθµού καταχώρισης
του υποκαταστήµατος στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Για εταιρείες που δεν διέπονται από το δίκαιο κρά-
τους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον το δί-
καιο της χώρας, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, προ-
βλέπει την καταχώριση πράξεων και στοιχείων σε µη-
τρώο, δηλώνονται επίσης το µητρώο καταχώρισης της ε-
ταιρείας και ο αριθµός καταχώρισής της στο µητρώο αυ-
τό.

Άρθρο 38
Επιγραµµική καταχώριση υποκαταστηµάτων 

αλλοδαπών εταιρειών
(άρθρο 28α της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. H καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υποκαταστήµατος εται-
ρείας, η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους µέ-
λους, µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου επι-
γραµµικά, χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προ-
σέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Όταν
δικαιολογείται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος που
αφορούν στην αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποί-
ησης ταυτότητας, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. µπορούν να λαµβάνουν
µέτρα, για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός

αιτούντος, στο πλαίσιο των οποίων µπορεί να απαιτηθεί
η φυσική παρουσία του εν λόγω αιτούντος, ενώπιόν
τους, για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής των ε-
πιγραµµικών διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν. Η
φυσική παρουσία ενός αιτούντος απαιτείται µόνο κατά
περίπτωση, εφόσον υπάρχει βάσιµη υποψία παραποίη-
σης της ταυτότητας. Οποιαδήποτε άλλα στάδια της δια-
δικασίας µπορούν να διεκπεραιωθούν επιγραµµικά. 

2. Η επιγραµµική καταχώριση υποκαταστηµάτων περι-
λαµβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους κανόνες και
διαδικασίες:
α) Οι αιτούντες έχουν την απαιτούµενη δικαιοπρακτική

ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία, 
β) τα µέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώ-

που ή των προσώπων που καταχωρίζουν το υποκατάστη-
µα, ή των εκπροσώπων τους, είναι το µέσο ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και το σύστηµα ηλεκτρονικής ταυτοποίη-
σης, 
γ) γίνεται επαλήθευση της νοµιµότητας του σκοπού

του υποκαταστήµατος, 
δ) γίνεται επαλήθευση της νοµιµότητας της επωνυµίας

του υποκαταστήµατος, 
ε) γίνεται επαλήθευση της νοµιµότητας των πράξεων

και των στοιχείων που υποβάλλονται για την καταχώρι-
ση του υποκαταστήµατος.

3. Το Γ.Ε.ΜΗ. επαληθεύει τις πληροφορίες σχετικά µε
την εταιρεία µέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S. κατά την κα-
ταχώριση υποκαταστήµατος εταιρείας, η οποία είναι ε-
γκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος. Η επιγραµµική κα-
ταχώριση του υποκαταστήµατος δεν εξαρτάται από τη
λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την κα-
ταχώριση του υποκαταστήµατος, µε την εξαίρεση των υ-
ποκαταστηµάτων:
α) πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσε-

ων του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και 
β) ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

του ν. 4364/2016 (Α΄ 13). 
4. Η ηλεκτρονική καταχώριση υποκαταστήµατος ολο-

κληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
ολοκλήρωση των ως άνω διατυπώσεων, συµπεριλαµβα-
νοµένης της παραλαβής των απαιτούµενων πράξεων και
στοιχείων. Όταν δεν είναι δυνατή η καταχώριση ενός υ-
ποκαταστήµατος εντός της προαναφερόµενης προθε-
σµίας, λόγω διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλµάτων, οι
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενηµερώνεται σχε-
τικά µε τους λόγους της καθυστέρησης.

5. Μετά την καταχώριση υποκαταστήµατος εταιρείας,
που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο άλλου κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γ.Ε.ΜΗ. γνωστο-
ποιεί την καταχώριση του υποκαταστήµατος στο κράτος
µέλος στο οποίο είναι καταχωρισµένη η εταιρεία, µέσω
του συστήµατος διασύνδεσης των µητρώων. Το Γ.Ε.ΜΗ.
λαµβάνει τη βεβαίωση της ως άνω γνωστοποίησης.

6. Εφόσον καταχωριστεί υποκατάστηµα εταιρείας, που
έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γ.Ε.ΜΗ. λαµ-
βάνει τη γνωστοποίηση περί της καταχώρισης µέσω του
συστήµατος διασύνδεσης των µητρώων, επιβεβαιώνει τη
λήψη της γνωστοποίησης και καταχωρίζει, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, τις σχετικές πληροφορίες στο Γ.Ε.ΜΗ..
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Άρθρο 39
Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήµατα 
αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους 

σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρα 30, 31 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., για τα
υποκαταστήµατα των περ. ιβ) και ιδ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 16: 
α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό απο-

τελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροπο-
ποιήσεις τους,
β) η βεβαίωση του µητρώου, στο οποίο έχει καταχωρι-

σθεί η εταιρεία (πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρ-
µόδιας αρχής ή του εµπορικού µητρώου της χώρας προ-
έλευσης),
γ) η ταχυδροµική διεύθυνση του υποκαταστήµατος,
δ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστή-

µατος,
ε) το µητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία

ο φάκελος της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και ο ευρω-
παϊκός µοναδικός ταυτοποιητής (EUID),
στ) η επωνυµία και η µορφή της εταιρείας, καθώς και η

επωνυµία του υποκαταστήµατος, αν δεν είναι ίδια µε την
επωνυµία της εταιρείας,
ζ) ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων και τα ατοµικά

στοιχεία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 των προσώπων,
που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία ένα-
ντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου
ως:
ζα) όργανα διοίκησης της εταιρείας, που προβλέπο-

νται από τον νόµο, ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου,
σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την
εταιρεία, βάσει της περ. δ) του άρθρου 14 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1132 (L 169), σχετικά µε ορισµένες πτυχές
του εταιρικού δικαίου,
ζβ) µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστη-

ριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των αρµοδιοτήτων τους,
η) η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοι-

χεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, κα-
θώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη
δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία, σύµ-
φωνα µε τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επί-
σης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού
ή άλλη ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εται-
ρεία,
θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές κατα-

στάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθη-
καν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους µέ-
λους από το οποίο διέπεται η εταιρεία, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες 2013/34/ΕΕ (L 182) και 2006/43/ΕΚ (L 157), για
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενο-
ποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδη-
γιών 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση
της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου, και
ι) το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.

Άρθρο 40
Μεταβολές των πράξεων και στοιχείων εταιρείας
που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και τηρεί 

υποκατάστηµα σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(άρθρο 30α της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο είναι καταχωρισµένη µια ε-
ταιρεία, γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση, µέσω του
Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., σε κάθε κράτος µέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι καταχωρισµένο υποκα-
τάστηµα της εταιρείας, την υποβολή µεταβολής ως προς
τα ακόλουθα: 
α) την επωνυµία της εταιρείας,
β) την καταστατική έδρα της εταιρείας, 
γ) τον αριθµό µητρώου της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., 
δ) τη νοµική µορφή της εταιρείας, 
ε) τις πράξεις και τα στοιχεία των περ. γ) και ε) της

παρ. 1 του άρθρου 35. 
2. Το Γ.Ε.ΜΗ. λαµβάνει την επιβεβαίωση της παραλα-

βής της γνωστοποίησης της παρ. 1, µέσω του
Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., από το µητρώο του κράτους µέλους
στο οποίο είναι καταχωρισµένο το υποκατάστηµα. 

Άρθρο 41
Επιγραµµική υποβολή πράξεων και στοιχείων 
για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών 
που έχουν την έδρα τους σε κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 28β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 39 και οι τρο-
ποποιήσεις τους µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της
σχετικής απόφασης. Η ως άνω υποβολή µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραµµικά χωρίς να υπο-
χρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως
ενώπιον των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του
άρθρου 38. 

2. Οι παρ. 2 έως 5 του άρθρου 38 εφαρµόζονται και
στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και
στοιχείων για τα υποκαταστήµατα.

Άρθρο 42
Διακοπή λειτουργίας υποκαταστηµάτων αλλοδαπών
εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(άρθρο 28γ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Κατά την παραλαβή των πράξεων και των στοιχείων
που αναφέρονται στην περ. ι) του άρθρου 39, το Γ.Ε.ΜΗ.
ενηµερώνει, µέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., το µητρώο
του κράτους µέλους στο οποίο είναι καταχωρισµένη η ε-
ταιρεία για τη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήµα-
τός της και τη διαγραφή του από το Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ.
λαµβάνει την επιβεβαίωση της παραλαβής της ως άνω
γνωστοποίησης, µέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., από το
µητρώο του κράτους µέλους στο οποίο είναι καταχωρι-
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σµένη η εταιρεία. 
2. Το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει, µέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.-

B.R.I.S.,το µητρώο άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο εταιρεία που έχει την έδρα της
στην Ελλάδα έχει καταχωρίσει υποκατάστηµα, για την
παραλαβή της γνωστοποίησης της διακοπής λειτουργίας
του υποκαταστήµατος. 

Άρθρο 43
Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήµατα 

αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών
(άρθρα 36, 37 και 38 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., για τα
υποκαταστήµατα των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 16:
α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό απο-

τελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροπο-
ποιήσεις των εγγράφων αυτών,
β) η ταχυδροµική διεύθυνση του υποκαταστήµατος,
γ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστή-

µατος,
δ) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εται-

ρεία,
ε) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η ε-

ταιρεία προβλέπει την τήρηση µητρώου, καταχωρίζεται ο
αριθµός εγγραφής της εταιρείας στο µητρώο αυτό,
στ) η µορφή, η έδρα και το αντικείµενο της εταιρείας,

καθώς και µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο το ποσό
του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν
περιέχονται στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό,
ζ) η επωνυµία της εταιρείας, καθώς και η επωνυµία του

υποκαταστήµατος, αν δεν είναι ίδια µε την επωνυµία της
εταιρείας,
η) ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα

στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν την ε-
ξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να
την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
ηα) ως νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή

ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου,
ηβ) ως νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δρα-

στηριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των εξουσιών τους και ενδεχόµενης δυνατότητας να α-
σκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι,
θ) η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοι-

χεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, κα-
θώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη
δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία, σύµ-
φωνα µε τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επί-
σης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού
ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εται-
ρεία,
ι) τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις, της εταιρείας, που καταρτίσθηκαν, ελέγ-
χθηκαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους,
στο οποίο υπόκειται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το
δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογι-
στικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναµο µε το ελληνικό
και το ενωσιακό δίκαιο, απαιτούνται τα λογιστικά έγγρα-
φα, όπως οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, των δρα-
στηριοτήτων του υποκαταστήµατος,
ια) το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.

Άρθρο 44
Στοιχεία που καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται 

για τα υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτι-
κών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κρά-

τος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

1. Για τα υποκαταστήµατα που διατηρούν στην ηµεδα-
πή πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που έχουν
την έδρα τους σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε
το άρθρο 17, τα εξής:

α) ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
β) ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
γ) έκθεση διαχείρισης και ενοποιηµένη έκθεση διαχεί-

ρισης, και
δ) έκθεση ελέγχου ετήσιων και ενοποιηµένων χρηµα-

τοοικονοµικών καταστάσεων.
2. Τα έγγραφα της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχο-

νται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους,
στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηµατοδο-
τικό ίδρυµα.

3. Εκτός από τα έγγραφα της παρ. 1, τα υποκαταστή-
µατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων της
παρ. 1 δηµοσιεύουν επιπλέον τις ακόλουθες συµπληρω-
µατικές πληροφορίες:

α) τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήµατος που
προέρχονται από τους λογαριασµούς των παρ. 1, 3, 4, 6,
7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασµούς των παρ.
Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της Οδηγίας
86/635/ΕΟΚ (L 372),

β) τον αριθµό των µελών του προσωπικού που απα-
σχολούνται κατά µέσο όρο στο υποκατάστηµα,

γ) το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
του υποκαταστήµατος, κατανεµηµένων σε εκείνες που
αφορούν στα πιστωτικά ιδρύµατα και εκείνες που αφο-
ρούν στους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των
εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκπεφρασµένων
στο νόµισµα του κράτους µέλους, όπου είναι εγκατεστη-
µένο το υποκατάστηµα,
δ) το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που α-

ντιστοιχούν στους λογαριασµούς των παρ. 2, 3, 4, 5 και
6 του ενεργητικού, στους λογαριασµούς των παρ. 1, 2
και 3 του παθητικού και στους λογαριασµούς εκτός ισο-
λογισµού των παρ. 1 και 2, σύµφωνα µε τον ορισµό που
αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της Ο-
δηγίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασµούς
των παρ. 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των
τίτλων ανάλογα µε το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια
χρηµατοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου
35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.

4. Η ακρίβεια των πληροφοριών της παρ. 3 και η αντι-
στοιχία τους µε τους ετήσιους λογαριασµούς ελέγχο-
νται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική
εταιρεία µε τη διατύπωση σχετικής γνώµης.

Άρθρο 45
Στοιχεία που καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται 

για τα υποκαταστήµατα πιστωτικών και 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα

τους σε τρίτη χώρα 
(άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

1. Για τα υποκαταστήµατα που διατηρούν στην ηµεδα-
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πή πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που έχουν την
έδρα τους σε τρίτη χώρα καταχωρίζονται και δηµοσιεύο-
νται, σύµφωνα µε το άρθρο 17, τα έγγραφα της παρ. 1
του άρθρου 44. Τα ως άνω έγγραφα συντάσσονται και ε-
λέγχονται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της έδρας του ι-
δρύµατος.

2. Εφόσον τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σύµ-
φωνα µε την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ (L 372) ή κατά ισοδύνα-
µο τρόπο και εφόσον στην τρίτη χώρα, στην οποία ε-
δρεύει το ίδρυµα, πληρούται ο όρος της αµοιβαιότητας
για τα ενωσιακά πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,
εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 44.

3. Σε περιπτώσεις εκτός εκείνων που αναφέρονται
στην παρ. 2, τα υποκαταστήµατα υποβάλλουν σε κατα-
χώριση και σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 17, ε-
τήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αφορούν
στη δραστηριότητά τους.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107),
περί του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες,
εφαρµόζεται αναλόγως στα υποκαταστήµατα χρηµατο-
δοτικών ιδρυµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 46
Πρόσβαση στα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ.

(παρ. 6 άρθρου 16, παρ. 3 και 4 άρθρου 16α, άρθρο 18
και παρ. 2 άρθρου 19 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ως µέ-
ρος της σύστασης εταιρείας, της καταχώρισης υποκατα-
στήµατος ή της υποβολής στοιχείων από εταιρεία ή υπο-
κατάστηµα αποθηκεύονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σε µηχανα-
γνώσιµο µορφότυπο, µε δυνατότητα αναζήτησης ή ως
δοµηµένα δεδοµένα. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίω-
µα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης
σε δικά του ηλεκτρονικά µέσα, εκτύπωσης και εν γένει
αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης
που αναρτάται δηµόσια στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ., είτε µέσω των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε αυτόµατα µε επι-
µέλεια των υπόχρεων προσώπων.

2. Διατίθενται δωρεάν στη δηµοσιότητα, καθώς και µέ-
σω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., τα εξής στοιχεία της εται-
ρείας:
α) Η επωνυµία, ο διακριτικός ή οι διακριτικοί τίτλοι και

η νοµική µορφή της,
β) η καταστατική έδρα της και το κράτος µέλος στο ο-

ποίο είναι καταχωρισµένη,
γ) ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. και ο ευρωπαϊκός µοναδικός ταυ-

τοποιητής (EUID) της,
δ) τα στοιχεία του ιστοτόπου, η κατάστασή της, αν εί-

ναι δηλαδή, ενεργή, σε αναστολή καταχωρίσεων, σε λύ-
ση, εκκαθάριση, διαγραφή, διακοπή εργασιών,
ε) ο εταιρικός σκοπός της,
στ) τα στοιχεία των προσώπων που ασκούν τη διοίκη-

σή της,
ζ) τα στοιχεία των υποκαταστηµάτων της σε κράτος

µέλος της Ε.Ε..
3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει, αποκλειστι-

κά σε ηλεκτρονική µορφή, πιστοποιητικά, αντίγραφα ή α-
ποσπάσµατα των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζο-
νται στον φάκελο των υπόχρεων, κατόπιν αίτησης που υ-
ποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Τα ως άνω πιστοποι-
ητικά, αντίγραφα ή αποσπάσµατα χορηγούνται αποκλει-
στικά σε ηλεκτρονική µορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσ-
δήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντί-
γραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και
στοιχείων που τηρούνται στον φάκελο και δεν δηµοσιεύ-
ονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ.
δεν έχει υποχρέωση χορήγησης αντιγράφων για πράξεις
και στοιχεία από τον φάκελο του υπόχρεου τα οποία έ-
χουν υποβληθεί σε έγχαρτη µορφή πριν από την
31η.12.2006. 

4. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)
εγγεγραµµένου προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται από
τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε κάθε ενδιαφερόµενο, εφόσον
το εγγεγραµµένο πρόσωπο:
α) δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ.,
β) δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και διαδικασία

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

συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών, ι-
δίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής
διαχείρισης και ειδικής εκκαθάρισης, εκτός αν κατατεθεί
τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στη
συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει ή έχει επικυρω-
θεί το σχέδιο αποπληρωµής των πιστωτών από το δικα-
στήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τον ν. 4738/2020 (Α΄ 207),
δ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δηµοσίευσης

πράξεων ή νοµίµως έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις
αυτές,
ε) δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων α-

πό την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
Για την έκδοση του πιστοποιητικού το Γ.Ε.ΜΗ. διασυν-

δέεται µε το Μητρώο Αφερεγγυότητας και το
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Π.Π.. 

5. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) µήνες και δηµι-
ουργεί µαχητό τεκµήριο ισχύος όσων βεβαιώνονται µε
αυτό έναντι κάθε τρίτου.

6. Ιδιωτικοί ή δηµόσιοι φορείς ή επιστηµονικά ιδρύµα-
τα ή ερευνητές δύνανται να αιτούνται τη λήψη στατιστι-
κών στοιχείων από το Γ.Ε.ΜΗ,. σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στην παρ. 19 του άρθρου 57. 

Άρθρο 47
Παροχή γενικών πληροφοριών στο κοινό
(άρθρο 13στ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-
ΕΨΠ), που προβλέπεται στο άρθρο 52 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167), και της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (mindev.gov.gr), διατίθενται κατ’ ε-
λάχιστον συνοπτικές και χρηστικές πληροφορίες δωρε-
άν, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι πληρο-
φορίες αφορούν στα στοιχεία που κρίνονται λειτουργικά
και αναγκαία για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων
µερών και ιδίως: 
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α) Τους κανόνες για τη σύσταση εταιρειών, που ανα-
φέρονται στα άρθρα 9 και 12 και τις απαιτήσεις, σχετικά
µε τη χρήση υποδειγµάτων και άλλων εγγράφων σύστα-
σης, την ταυτοποίηση των προσώπων, την ορολογία σε
κάθε διαθέσιµη γλώσσα και τα επιβαλλόµενα τέλη,
β) τους κανόνες για την καταχώριση υποκαταστηµά-

των, συµπεριλαµβανοµένων των επιγραµµικών διαδικα-
σιών και των απαιτήσεων, σχετικά µε τα έγγραφα κατα-
χώρισης, την ταυτοποίηση των προσώπων και την ορο-
λογία σε κάθε διαθέσιµη γλώσσα,
γ) την περιγραφή των εφαρµοστέων κανόνων για την

απόκτηση της ιδιότητας του µέλους των οργάνων διοίκη-
σης, διεύθυνσης ή εποπτείας µιας εταιρείας, και
δ) την περιγραφή των αρµοδιοτήτων των οργάνων δι-

οίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας µιας εταιρείας, συ-
µπεριλαµβανοµένης της εξουσίας εκπροσώπησης µιας
εταιρείας στις συναλλαγές της µε τρίτους. 

Άρθρο 48
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις

(άρθρο 21 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να γίνουν και σε
µία ή περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, µετά από αίτηση των υπόχρεων προς
την αρµόδια Υ.Γ.ΕΜΗ., εφόσον τα προς καταχώριση έγ-
γραφα συνοδεύονται από επικυρωµένη µετάφραση στην
ελληνική γλώσσα. Αν διαπιστωθεί απόκλιση µεταξύ ελ-
ληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσ-
σα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 49
Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

(παρ. 2 του άρθρου 13δ, άρθρο 13ε και παρ. 1 
άρθρου 19 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:
α) Ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.. Καταβάλλεται από όλους

τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώ-
του τριµήνου κάθε έτους και το ύψος του καθορίζεται α-
νά κατηγορία υπόχρεου. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων
υπόχρεων προσώπων, το ύψος του τέλους υπολογίζεται
αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριµήνου
του επόµενου από τη σύσταση έτους. Στις περιπτώσεις
υπόχρεων που διαγράφονται πριν από το πέρας του έ-
τους, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά µε
τους µήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. Αν το υπό-
χρεο πρόσωπο βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία, δεν
οφείλεται ετήσιο τέλος. Αν το υπόχρεο πρόσωπο έχει
τεθεί σε λύση, το ετήσιο τέλος περιορίζεται στο µισό.
β) Τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η αρχική καταχώ-

ριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προ-
ϋποθέτουν την προηγούµενη καταβολή τέλους, το οποίο
είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους. Ειδικά οι αυτό-
µατες καταχωρίσεις πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.
που δεν απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας πραγµατοποιού-
νται ατελώς.
γ) Τέλος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων. Για τη

χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των
αποσπασµάτων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 46, ο αιτών καταβάλλει προηγουµένως στην αρ-
µόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται ε-
τησίως να λαµβάνουν ατελώς ένα (1) από τα πιστοποιη-
τικά της παρ. 3 του άρθρου 46. Ειδικά για την απόκτηση
αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων των άρθρων
33, 34 και 35, µέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S., τα τέλη δεν
υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των συνδεόµε-
νων µητρώων.
δ) Τέλος επωνυµίας και διακριτικού τίτλου. Η καταβο-

λή του τέλους προϋποθέτει η δέσµευση της επωνυµίας
και του διακριτικού τίτλου να γίνει από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 55 ή να γίνει προδέ-
σµευση αυτής από τον ενδιαφερόµενο υπόχρεο, σύµφω-
να µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Η ηλεκτρονική δέ-
σµευση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου από τον ίδιο
τον υπόχρεο πραγµατοποιείται ατελώς.

2. Από την καταβολή των τελών της παρ. 1 εξαιρού-
νται οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το µητρώο των
οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της υποπερ. αβ) της
περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20.

3. Τα τέλη καταβάλλονται µέσω ευρέως διαθέσιµης υ-
πηρεσίας επιγραµµικών πληρωµών, που µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωµές και επιτρέπει την
ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωµή και
παρέχεται από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό ή πάροχο
υπηρεσίας πληρωµών που εδρεύει σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Οι πράξεις και τα στοιχεία του παρόντος διατίθενται
ατελώς:
α) για τα συνδεόµενα µητρώα, όταν γίνεται ανταλλαγή

οποιωνδήποτε στοιχείων, µέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.,
β) για τις δηµόσιες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα

δηµοσίου δικαίου που αιτούνται και λαµβάνουν πράξεις
και στοιχεία καταχωρισµένα στο Γ.Ε.ΜΗ..

5. Τα τέλη που καταβάλλονται στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της υποπερ. αα)
της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20, αποτελούν έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Τα τέλη που καταβάλλο-
νται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων της περ. β) της
παρ. 3 του άρθρου 20 αποτελούν πόρους των οικείων ε-
πιµελητηρίων, οι οποίοι διατίθενται κατά προτεραιότητα,
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη που καταβάλλονται στους πιστοποιη-
µένους συµβολαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ) της παρ.
2 του άρθρου 20 αποτελούν πόρους του επιµελητηρίου
στο οποίο εγγράφεται ο υπόχρεος. Από τους πόρους αυ-
τούς, τα επιµελητήρια διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο,
το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ανωτέρω τε-
λών, στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας που
αποτελεί έσοδό της και διατίθεται κατά προτεραιότητα
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας:

α) του Τµήµατος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της
Κ.Ε.Ε.Ε., 
β) των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και

Υ.Μ.Σ., καθώς και της αναβάθµισης και συντήρησής
τους,
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γ) των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίων, των οποίων οι πόροι
από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. αποδεδειγµένα δεν επαρκούν για
τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και 
δ) των επιτροπών της υποπερ. γβ) της περ. γ) της παρ.

2 του άρθρου 50.
6. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόµενων στον πα-

ρόντα προθεσµιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., µε
υπαιτιότητα της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο υπόχρεος που εί-
χε υποβάλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόµατα
από το ετήσιο τέλος της περ. α) της παρ. 1 του επόµενου
έτους.

7. Για την εφαρµογή της παρ. 5, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής
αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτο-
κολληµένης και χρονολογηµένης αίτησης καταχώρισης
πράξης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενηµέ-
ρωση, για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το ετήσιο
τέλος Γ.Ε.ΜΗ. του επόµενου έτους.

Άρθρο 50
Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται 
στους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο
από εκατό (100) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, α-
νάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό
τύπο ή την κατηγορία µεγέθους που ανήκει η οντότητα,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 
Ειδικότερα:
α) Για παραβάσεις του άρθρου 12, σχετικά µε τη σύ-

σταση εταιρείας µέσω της e-Υ.Μ.Σ., επιβάλλεται πρόστι-
µο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευ-
ρώ,
β) για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά µε την πα-

ράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιµο α-
πό πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37, σχετικά µε

παράλειψη εγγραφής των προβλεπόµενων στοιχείων
στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστή-
µατος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιµο από διακόσια
(200) έως πεντακόσια (500) ευρώ,
δ) για παραβάσεις του άρθρου 25, σχετικά µε την εκ-

πρόθεσµη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλεται πρόστιµο από εκατό (100) έως
τριακόσια (300) ευρώ,
ε) για παραβάσεις του άρθρου 26, σχετικά µε τις αυτό-

µατες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλεται πρόστιµο
από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ,
στ) για παραβάσεις του άρθρου 30, σχετικά µε τις αυ-

τεπάγγελτες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται
πρόστιµο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ, 
ζ) για παραβάσεις των άρθρων 33, 34, 35, 39 και 43,

σχετικά µε τα στοιχεία που καταχωρίζονται και δηµοσι-
εύονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλεται πρόστι-
µο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευ-
ρώ,
η) για παράλειψη υποβολής των οικονοµικών καταστά-

σεων της περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 35, της περ. θ)
του άρθρου 39, της περ. ια) του άρθρου 43 και των άρ-

θρων 44 και 45, επιβάλλεται πρόστιµο από δυο χιλιάδες
(2.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
θ) για παραβάσεις των άρθρων 38 και 41, σχετικά µε

την επιγραµµική καταχώριση υποκαταστηµάτων αλλοδα-
πών εταιρειών και την επιγραµµική υποβολή πράξεων και
στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
ι) για παραβάσεις του άρθρου 54, σχετικά µε την επω-

νυµία, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Το πρόστιµο επιβάλλεται κατόπιν σχετικής ηλεκτρο-
νικής ειδοποίησης των υπόχρεων ή των νόµιµων εκπρο-
σώπων τους, η οποία υπέχει θέση έγγραφης κλήσης
προς ακρόαση, µε την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά, είτε εγγράφως
είτε ηλεκτρονικά, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την λήψη της. Σε περίπτωση υποτροπής για την
ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόµε-
νου προστίµου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανει-
ληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστή-
µατος το ποσό του προστίµου τριπλασιάζεται. 

3. α) Αν το υπόχρεο πρόσωπο υπάγεται στην
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η παράβαση βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή αυτόµατα από
το Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ.. Τα πρόστιµα
της παρ. 1 επιβάλλονται από το αρµόδιο όργανο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
β) Αν το υπόχρεο πρόσωπο υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επι-

µελητήριου, η παράβαση βεβαιώνεται από τον προϊστά-
µενο του τµήµατος ή της διεύθυνσης της οικείας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή αυτόµατα από το Πληροφοριακό Σύστηµα
του Γ.Ε.ΜΗ.. Τα πρόστιµα της παρ. 1 επιβάλλονται από
τον προϊστάµενο του τµήµατος ή της διεύθυνσης της οι-
κείας Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

4. Κατά των πράξεων επιβολής προστίµου χωρεί ενδι-
κοφανής προσφυγή, η οποία ασκείται εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της επιβολής
του προστίµου και η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλε-
σµα, για τους υπόχρεους:
α) της περ. α) της παρ. 2, ενώπιον του Υπουργού Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, και
β) της περ. β) της παρ. 2, ενώπιον της επιτροπής που

ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 57.
5. Η είσπραξη του προστίµου διενεργείται µε βάση τον

ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), περί Κώδικος Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων, και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Το πρόστιµο
που εισπράττεται αποτελεί κατά τριάντα τοις εκατό
(30%) έσοδο του επιµελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που το ε-
πιβάλλει και κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Αν το πρόστιµο επιβάλ-
λεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αυτό εισπράττεται ως έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισµού.

6. Από την επιβολή του προστίµου εξαιρούνται οι υπό-
χρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το µητρώο των οποίων τη-
ρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων της υποπερ. αβ) της περ. α) της
παρ. 3 του άρθρου 20.
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Άρθρο 51
Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος αποκτά πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να εί-
ναι πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., σύµφω-
να µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, τιµωρείται µε φυ-
λάκιση µέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη.

2. Ο πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. που
έχει απωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή
του συµβολαιογράφου και δεν συµµορφώνεται µε τις υ-
ποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 6, τιµωρείται µε φυ-
λάκιση µέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη.

3. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται ο υπαί-
τιος των πράξεων των παρ. 1 και 2, εάν είχε σκοπό να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περι-
ουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζηµία σε
άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η
συνολική ζηµία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χι-
λιάδων (120.000) ευρώ.

4. Όποιος υπαίτια δηλώνει ή καταχωρίζει ψευδή ή πα-
ραπλανητικά στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην e-Υ.Μ.Σ. τι-
µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάτα-
ξη. Αν ο υπαίτιος του πρώτου εδαφίου είχε σκοπό να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περι-
ουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζηµία σε
άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η
συνολική ζηµία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χι-
λιάδων (120.000) ευρώ τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέ-
κα (10) ετών.

5. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνουν αµελλητί την αρµόδια ει-
σαγγελική αρχή εφόσον διαπιστώσουν, κατόπιν καταγ-
γελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου, ότι έχουν διαπραχθεί
τα αδικήµατα των παρ. 1 έως 4. Τα αδικήµατα των παρ. 1
έως 4 διώκονται αυτεπαγγέλτως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 52
Μητρώο Μη Εµπορικής Οικονοµικής 

Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)

1. Στο πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται
διακριτό Μητρώο Μη Εµπορικής Οικονοµικής Δραστη-
ριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρε-
ωτικά:
α) τα σωµατεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ,
β) τα ιδρύµατα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ,
γ) οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ

και
δ) οι αστικές εταιρείες των άρθρων 741 έως 784 ΑΚ.
2. Τα νοµικά πρόσωπα των περ. α), β) και γ) και οι αστι-

κές εταιρείες της περ. δ) της παρ. 1 εγγράφονται και
λαµβάνουν αριθµό Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στην απόφαση της παρ. 18 του άρθρου 57.

3. Η εγγραφή των προσώπων της παρ. 1 στο
Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.:
α) πραγµατοποιείται ατελώς, µέσω διαλειτουργικότη-

τας µε το πληροφοριακό σύστηµα TAXIS,
β) δεν συνεπάγεται την κτήση της εµπορικής ιδιότητας

και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους υπόχρεους
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., 
γ) δεν δηµιουργεί υποχρέωση καταβολής των τελών

του άρθρου 49, πλην των τελών της περ. δ) της παρ. 1
του άρθρου αυτού, και αποκλειστικά αν επιλεγεί η δέ-
σµευση διακριτικού τίτλου, και
δ) δεν επιφέρει την αυτοδίκαιη εγγραφή τους σε επι-

µελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

Άρθρο 53
Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων

1.  Το Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων τη-
ρείται στο πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ., όπου
καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυ-
ρωµένες επωνυµίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών
και νοµικών προσώπων που ασκούν είτε εµπορική είτε
οικονοµική µη εµπορική δραστηριότητα.

2. Η τήρηση του ως άνω µητρώου αποσκοπεί:
α) στη διασφάλιση της µοναδικότητας των επωνυµιών

και των διακριτικών τίτλων,             
β) στη σύννοµη κατοχύρωση επωνυµίας και διακριτι-

κού τίτλου και                 
γ) στην προστασία των επιχειρήσεων από την κίνδυνο

της σύγχυσης, της εκµετάλλευσης ξένης φήµης και του
αθέµιτου ανταγωνισµού. 

3. Η καταχώριση της επωνυµίας και του διακριτικού
τίτλου στο µητρώο της παρ. 1 έχει δηλωτικό χαρακτήρα
και αποδεικνύει τον δικαιούχο µιας επωνυµίας ή ενός
διακριτικού τίτλου βάσει της αρχής της προτεραιότητας.

4.  Η δέσµευση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου έχει
ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας. 

5. Το µητρώο επωνυµιών και διακριτικών τίτλων είναι
ενιαίο για όλη τη χώρα, τηρείται ηλεκτρονικά και διασυν-
δέεται µε το πληροφοριακό σύστηµα Υ.Μ.Σ. και το πλη-
ροφοριακό σύστηµα του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιο-
κτησίας (Ο.Β.Ι.), προκειµένου να αποφευχθεί η λήψη ε-
πωνυµίας ή διακριτικού τίτλου, που έχει ήδη κατοχυρω-
θεί ως σήµα, καθώς και µε το Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S..

Άρθρο 54
Κανόνες σχηµατισµού επωνυµίας 

και διακριτικού τίτλου 

1. Για τα νοµικά πρόσωπα η επωνυµία και ο διακριτικός
τίτλος σχηµατίζονται, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
για κάθε νοµικό τύπο. Ένα νοµικό πρόσωπο µπορεί να
κατοχυρώσει περισσότερους από έναν διακριτικούς τίτ-
λους.

2. Επιπρόσθετα, η επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι:
α) δεν προσκρούουν στη νοµοθεσία και στα χρηστά ή-

θη,
β) διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυµίες και δια-

κριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραµµένων υπόχρεων στο
Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ.,
και
γ) δεν έχει κατοχυρωθεί το λεκτικό της επωνυµίας ή

των διακριτικών τίτλων ως εµπορικό σήµα.
3. Αν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρέκ-

κλιση από τα ανωτέρω ή περιέλθουν σε αυτές τελεσίδι-
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κες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επωνυµία ή
διακριτικό τίτλο ή πράξεις και αποφάσεις περί ενωσια-
κών ή κοινοτικών σηµάτων ή αποφάσεις του Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή, καλούν
τους υπόχρεους να συµµορφωθούν µε τις ως άνω απο-
φάσεις και πράξεις, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του
άρθρου 29. 

Άρθρο 55
Διαδικασία δέσµευσης επωνυµίας 

και διακριτικού τίτλου

1. Η επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι δεσµεύονται εί-
τε αυτόµατα, είτε από τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η αυτόµατη δέσµευση επωνυµίας και διακριτικού
τίτλου πραγµατοποιείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµε-
νο, µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής στο
πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. στις εξής περιπτώ-
σεις:
α) κατά τη σύσταση εταιρείας µέσω της ηλεκτρονικής

υπηρεσίας µίας στάσης (e-Υ.Μ.Σ.),
β) κατά την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών, εφόσον

πρόκειται για ατοµική εµπορική επιχείρηση ή για φυσικά
πρόσωπα που ασκούν µη εµπορική οικονοµική δραστη-
ριότητα,
γ) κατά την αυτόµατη τροποποίηση καταστατικού µε

πρότυπη πράξη,
δ) κατά την επιγραµµική εγγραφή υποκαταστήµατος η-

µεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας. 
3. Δέσµευση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου στην Υ-

πηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται:
α) κατά τη σύσταση εταιρείας µέσω Υ.Μ.Σ., 
β) κατά την τροποποίηση υφιστάµενης επωνυµίας ή

διακριτικού τίτλου ή την προσθήκη νέου διακριτικού τίτ-
λου, η οποία πραγµατοποιείται µέσω της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) κατά την τροποποίηση υφιστάµενης επωνυµίας ή

διακριτικού τίτλου λόγω µετασχηµατισµού εταιρειών,
δ) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δέσµευση

της επιθυµητής επωνυµίας ή διακριτικού τίτλου µε τη
διαδικασία της παρ. 2.

4. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν προδέσµευ-
ση επωνυµίας και διακριτικού τίτλου ηλεκτρονικά, για
µελλοντική χρήση, µε την υποχρέωση χρήσης αυτών ε-
ντός δύο (2) µηνών από την προδέσµευση. Μετά το πέ-
ρας της ως άνω προθεσµίας η επωνυµία και ο διακριτικός
τίτλος αποδεσµεύονται αυτοδίκαια. Η επωνυµία και ο
διακριτικός τίτλος που προδεσµεύονται µπορούν να δε-
σµεύονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ. 2
και 3.

Αρθρο 56
Γενικό Μητρώο Μελών Επιστηµονικών 

Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)

1. Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστηµονικών
Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρε-
τικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελµατική
δραστηριότητα και δεν διενεργούν εµπορικές πράξεις,
τα οποία είναι εγγεγραµµένα στους κατωτέρω επιστηµο-
νικούς φορείς ή στα µέλη αυτών: Τεχνικό Επιµελητήριο
της Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολοµέ-

λεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικο-
νοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική
Οµοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Συντο-
νιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλά-
δος, Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδος, Πα-
νελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος («επιστηµονικοί φο-
ρείς»).

2. Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται σε πληροφοριακό σύστηµα,
που αναπτύσσουν από κοινού οι επιστηµονικοί φορείς.
Το κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος καλύπτουν οι επιστηµονικοί
φορείς κατά την αναλογία των µελών τους. 

3. Η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση του πλη-
ροφοριακού συστήµατος, καθώς και η ευθύνη της επο-
πτείας και της τήρησης του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., ανατίθεται σε
εννεαµελές συλλογικό διακλαδικό όργανο, στο οποίο
συµµετέχει ένας εκπρόσωπος κάθε επιστηµονικού φο-
ρέα («Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.»). Το όργανο δι-
οίκησης κάθε επιστηµονικού φορέα ορίζει προς τούτο έ-
ναν εκπρόσωπο µε τον αναπληρωτή του, µε διετή θη-
τεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος, ο Α-
ντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας της Επιτροπής Εποπτείας
ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από τα
µέλη της Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, τις συνεδριά-
σεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Επιτρο-
πής, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως και 15
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). 

4. Η Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. ορίζει µε από-
φασή της: α) τον τρόπο ανάπτυξης του πληροφοριακού
συστήµατος, κατόπιν ανάθεσης µε δηµόσια διαγωνιστική
διαδικασία, β) τον Κανονισµό Λειτουργίας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.,
όπου προβλέπονται οι όροι λειτουργίας του, γ) κάθε άλ-
λο ζήτηµα που αφορά στη δηµιουργία, τη λειτουργία και
τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος, καθώς
και στην τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου. Το
έργο της Επιτροπής µπορούν να συνδράµουν υπάλληλοι
των επιστηµονικών φορέων που διατίθενται προς τούτο
µε απόφαση του οργάνου διοίκησής τους. 

5. Η εγγραφή των µελών των επιστηµονικών φορέων
στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. πραγµατοποιείται χωρίς οικονοµική ε-
πιβάρυνση για αυτούς, κατόπιν αίτησης, η οποία µπορεί
να υποβάλλεται και µε ηλεκτρονικά µέσα. Προς τούτο εί-
ναι δυνατόν να αξιοποιείται η διαλειτουργικότητα µε υ-
φιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα των επιστηµονι-
κών φορέων.  

6. Η εγγραφή των µελών των επιστηµονικών φορέων
στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τίθεται ως προϋπόθεση, προκειµένου
τα ως άνω µέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικο-
νοµική ενίσχυση ή επιχορήγηση µέσω του ΕΣΠΑ, του Τα-
µείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών.
Προς τούτο µπορεί να αξιοποιείται η διαλειτουργικότητα
µε υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

7. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο
ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (L 119), καθώς και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η
Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. έχει την ιδιότητα υ-
πευθύνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων
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που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του
ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται η τήρηση και η λειτουργία του µη-
τρώου πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. του
άρθρου 6, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έ-
νταξης και παραµονής σε αυτό.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουρ-
γού καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα για τη λειτουρ-
γία της Υ.Μ.Σ. και της e-Υ.Μ.Σ. Συγκεκριµένα, καθορίζο-
νται:
α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λε-

πτοµέρειες για τη διασύνδεση, σύµπραξη και συνεργα-
σία µεταξύ των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και:
αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και

της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αβ) των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
αγ) των υπηρεσιών άλλων υπουργείων, νοµικών προ-

σώπων δηµοσίου δικαίου και φορέων της δηµόσιας διοί-
κησης για τη λήψη στοιχείων που απαιτούνται για τη σύ-
σταση εταιρείας,
β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λε-

πτοµέρειες, ώστε να δύναται ο συµβολαιογράφος να
προσφέρει τις προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο υ-
πηρεσίες Υ.Μ.Σ.,
γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λε-

πτοµέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προ-
διαγραφές της e-Υ.Μ.Σ.,
δ) το ύψος του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης και

του κόστους σύστασης µέσω e-Υ.Μ.Σ., η διαδικασία εί-
σπραξης του τέλους Ενιαίου Κόστους σύστασης, οι δι-
καιούχοι αυτού, η διαδικασία και τα παραστατικά της α-
πόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και
η διαδικασία επιστροφής τους σε περίπτωση µη καταχώ-
ρισης για λόγους που ανάγονται στην Υ.Μ.Σ. και όχι
στους ιδρυτές,
ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της Επιτρο-

πής Ανταγωνισµού του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 (Α΄
93), 
στ) το περιεχόµενο της πρότυπης αίτησης της παρ. 1

του άρθρου 9,
ζ) τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τα

ηµεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
συµµετέχουν στη σύσταση εταιρείας,
η) τον δειγµατοληπτικό έλεγχο των συστάσεων που

πραγµατοποιούνται µέσω της e-Υ.Μ.Σ.,
θ) την αίτηση ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού σε

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της χώρας, και
ι) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των

Υ.Μ.Σ..

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ορίζεται το αποκλειστικό περιεχόµενο του πρότυ-
που καταστατικού και του πρότυπου καταστατικού µε
πρόσθετο περιεχόµενο του άρθρου 13 για όλες τις νοµι-
κές µορφές. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται οι εµπορικοί Κωδικοί Αριθµοί Δρα-
στηριότητας της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16, που
αντιστοιχούν σε εµπορική δραστηριότητα, καθώς και ε-
κείνοι που αντιστοιχούν σε άσκηση οικονοµικής δραστη-
ριότητας του άρθρου 52. 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή καθορίζονται το περιεχό-
µενο και η περιοδικότητα της αναφοράς που προβλέπε-
ται στην περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 20.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζεται το εύρος της αποκλειστικής αρµοδιό-
τητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων της παρ. 5 του
άρθρου 20, βάσει του κωδικού αριθµού δραστηριότητας.

7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώµης της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) και του
κατά περίπτωση οικείου επιµελητηρίου, καθορίζεται ο
κανονισµος λειτουργίας και στελέχωσης της υπηρεσίας
της παρ.1 και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β) της παρ. 3 του
άρθρου 20. 

8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η
οργάνωση ειδικά των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εµπορικών και Βιο-
µηχανικών Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε
επίπεδο διεύθυνσης. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι διασύνδεσης µε άλλα µητρώα και δη-
µόσια αρχεία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24. Με όµοια
απόφαση, µπορεί να προσδιορίζονται το κόστος χρήσης
της υπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 24, οι επιµέρους
πολιτικές χρήσης των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των λόγων διακοπής παροχής της υπηρεσίας, η δια-
δικασία και ο τρόπος λήψης και χορήγησης της σχετικής
συγκατάθεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή
άλλη λεπτοµέρεια.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των προ-
τύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων του άρθρου
25, οι οποίες απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας, προκειµέ-
νου να υποβληθούν αυτόµατα στις διατυπώσεις δηµο-
σιότητας.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά µε την
υποβολή αιτήσεων του άρθρου 25, οι οποίες απαιτούν έ-
λεγχο νοµιµότητας, καθώς και µε την υποβολή των αυ-
τόµατων καταχωρίσεων του άρθρου 26 και τον δειγµατο-
ληπτικό έλεγχο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 26.

12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουρ-
γού ορίζονται οι κανόνες και διαδικασίες για την επι-
γραµµική καταχώριση υποκαταστηµάτων αλλοδαπής µε
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έδρα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του άρ-
θρου 38.

13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ορίζονται τα θέµατα εφαρµογής των άρθρων 53
και 54, και ιδίως οι επιτρεπτές και µη επιτρεπτές επωνυ-
µίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθµός διαφοροποίησης ε-
κάστης επωνυµίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και
µη επιτρεπτά σηµεία της επωνυµίας ή του διακριτικού
τίτλου, η χρήση συµβόλων, αριθµών και σηµείων στίξης
και κάθε άλλος τρόπος διασφάλισης της διαφοροποίη-
σης της επωνυµίας µεταξύ των επιχειρήσεων. 

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης του πληροφο-
ριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. µε το αντίστοιχο Μη-
τρώο του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η διασύνδε-
ση του Γ.Ε.ΜΗ. µε το Πληροφοριακό Σύστηµα του Ο.Β.Ι.
µέσω σχετικής έγκρισης που λαµβάνεται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για τη χρήση των κοινοτικών ή ενωσια-
κών σηµάτων, που είναι καταχωρισµένα στη βάση δεδο-
µένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας.

15. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται τα θέµατα εφαρµογής των παρ. 3
έως 5 του άρθρου 46, ιδίως ο τρόπος έκδοσης, θεώρη-
σης και υπογραφής των πιστοποιητικών, αντιγράφων ή
αποσπασµάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Με ό-
µοια απόφαση µπορούν να ορίζονται περιπτώσεις στις ο-
ποίες, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέ-
ρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έ-
ντυπη µορφή, όπως και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
µε το περιεχόµενο Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας,
τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής του.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Οικονοµικών, µετά από την αποστολή α-
πό το Τµήµα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. των οικονοµικών
και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων των ε-
πιµελητηρίων, που ζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζο-
νται ιδίως το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και
οι όροι είσπραξης και απόδοσης των τελών, η κατανοµή,
τα κριτήρια κατανοµής αυτών µεταξύ των δικαιούχων, ο
φορέας συγκέντρωσης, καθώς και ο τρόπος συλλογής
και διαχείρισής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
τα παραστατικά της καταβολής και η διαδικασία ελέγχου
τους, καθώς και η απαλλαγή των υπόχρεων λόγω υπέρ-
βασης των προθεσµιών, που προβλέπονται στο άρθρο 25
µε υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων συστήνονται τριµελείς επιτροπές, οι οποίες α-
παρτίζονται από τρεις (3) υπαλλήλους της Γενικής Γραµ-
µατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, µε
σκοπό την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των υ-
πόχρεων και την έκδοση αποφάσεων επί αυτών, σύµφω-
να µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 50.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια
επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50, το
ύψος του προστίµου, ανάλογα µε το είδος και τη βαρύ-
τητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπρα-

ξης των προστίµων, το ποσοστό κατανοµής µεταξύ των
δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζεται η διαδικασία
µετάπτωσης των στοιχείων των µητρώων για τα ιδρύµα-
τα, τα σωµατεία, τις επιτροπές εράνων και τις αστικές ε-
ταιρείες, που τηρούνται από τις υπηρεσίες των αρµοδίων
δικαστηρίων, καθώς και η διαδικασία εγγραφής των νεο-
συσταθέντων στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. του άρθρου 52. 

20. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να εγκρίνεται η
παροχή στατιστικών στοιχείων του Γ.Ε.ΜΗ. σε φυσικά
και νοµικά πρόσωπα και ιδίως, ιδιώτες, ερευνητές, ιδρύ-
µατα και εταιρείες, για εµπορικούς ή ερευνητικούς σκο-
πούς.

21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υ-
πουργού ορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή διαδικαστική
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 56.

Άρθρο 58
Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 85 έως και 114
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και στα άρθρα 1 έως και 9α
του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) νοείται ο παρών νόµος από
την έναρξη ισχύος του. Η αντιστοίχιση των ως άνω άρ-
θρων µε τα άρθρα του παρόντος νόµου εξειδικεύεται
στο Παράρτηµα.  

2. Οι επωνυµίες και οι διακριτικοί τίτλοι που έχουν κα-
ταχωριστεί, µε ισχύ σε επίπεδο νοµού, σύµφωνα µε τον
ν. 2539/1997 (Α΄ 244) και έως την έναρξη ισχύος του άρ-
θρου 53, παραµένουν σε ισχύ.

3. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν
είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουµένων των α-
γροτικών συνεταιρισµών της παρ. 4 του άρθρου 16, δια-
γράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ.. Από τα ως άνω
φυσικά και νοµικά πρόσωπα δεν αναζητούνται τέλη
Γ.Ε.ΜΗ.. Οι απαραίτητες για τη διαγραφή τους ενέργει-
ες διενεργούνται από το Τµήµα Υποστήριξης και Ανά-
πτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
Υ.Μ.Σ της Κ.Ε.Ε.Ε., το οποίο ενηµερώνει αµελλητί για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγραφών µετά
τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου. 

4. Έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης
του Γ.Ε.ΜΗ. µε το πληροφοριακό σύστηµα του Μητρώου
Αφερεγγυότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 213 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και το Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Π.Π.):
α) οι δικαστικές αποφάσεις επιδίδονται από τον ενδια-

φερόµενο στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., κατά τον Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας, η οποία συµµορφώνεται χωρίς υπαί-
τια καθυστέρηση,
β) αντί του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, οι εν-

διαφερόµενοι λαµβάνουν δυο (2) ξεχωριστά πιστοποιη-
τικά, ένα από το Γ.Ε.ΜΗ. και ένα από το αρµόδιο Πρωτο-
δικείο. 

5. Ασφαλιστικές  εταιρείες που έχουν τεθεί σε ασφα-
λιστική εκκαθάριση και κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ
του παρόντος δεν έχουν απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω
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έλλειψης οποιουδήποτε εκ των στοιχείων των άρθρων
33 και 35, καθώς και της προϊσχύουσας νοµοθεσίας, κατ’
εξαίρεση απογράφονται µε προσκόµιση των διαθέσιµων
στοιχείων, που συνοδεύεται από βεβαίωση του ασφαλι-
στικού εκκαθαριστή περί της µη ανεύρεσης των υπολοί-
πων, εντός το αργότερο έξι (6) µηνών από τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος.

6. Στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιµελητηρίων που, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υπηρετεί µόνιµος υπάλ-
ληλος ή υπάλληλος µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, έως την πρόσληψη υ-
παλλήλου των ως άνω κατηγορίων, µπορεί να προΐστα-
ται αντίστοιχος υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ.

Άρθρο 59
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) τα άρθρα 85 έως 114 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), πε-

ρί Γ.Ε.ΜΗ., 
β) τα άρθρα 1 έως 9α του ν. 4441/2016 (Α΄ 227), περί

απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων,
γ) η υπ’ αριθµ. 90043/10.8.2021 απόφαση του Υπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Καθορισµός των Κωδι-
κών Αριθµών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν
σε εµπορική δραστηριότητα και µη εµπορική δραστηριό-
τητα - Εγγραφή και υποχρεώσεις δηµοσιότητας των φυ-
σικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει
Κ.Α.Δ. (Β΄ 4066).

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60
Ανώτατος συνολικός προϋπολογισµός έργων που 

εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραµµα Φυσικών 
Καταστροφών του Εθνικού Προγράµµατος 

Ανάπτυξης - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 130 
του ν. 4635/2019 

Στο άρθρο 130 του ν. 4635/2019 (Α΄167) προστίθεται
παρ. 6, ως εξής:

«6. Στο Ειδικό Πρόγραµµα Φυσικών Καταστροφών
2021-2025, µπορεί να εντάσσονται έργα συνολικού προ-
ϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν µπορεί να
υπερβαίνει το εκατόν τριάντα τοις εκατό (130%) της συ-
νολικής δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος. Το παρα-
πάνω ποσοστό µπορεί να τροποποιείται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.»

Άρθρο 61
Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων

1. Σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύµφωνα µε τους κα-
νόνες κρατικών ενισχύσεων. Δικαιούχοι είναι φυσικά
πρόσωπα, επαγγελµατίες αγρότες, καθώς και νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βα-
ρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και α-
νεκχώρητη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη ε-
φαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφα-
λαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος,
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπερι-
λαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσµεύεται και
δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική
Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα ει-
σοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παρο-
χής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται η µορ-
φή της ενίσχυσης και η ενωσιακή νοµική βάση χορήγη-
σής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η µεθοδολο-
γία προσδιορισµού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο
τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων,
οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και εί-
σπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.

Άρθρο 62 
Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια,

τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας 
- Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016

Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224)
προστίθεται νέο πέµπτο εδάφιο ως προς τα προσόντα
των υποψήφιων προς µετάταξη µονίµων πολιτικών διοι-
κητικών υπαλλήλων σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων
που πληρούν όλα τα απαιτούµενα προσόντα και η παρ. 8
του άρθρου 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις
γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστι-
κά η µετάταξη των µονίµων πολιτικών διοικητικών υπαλ-
λήλων, που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1,
µέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήµα-
τος Κινητικότητας. Αρµόδιο όργανο της, κατά το άρθρο
7, αξιολόγησης των υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση
αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο των ως άνω φορέων υπο-
δοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες
στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόµενες θέ-
σεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο γνωµοδότηση επί των υποβληθεισών αιτήσε-
ων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτού-
µενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων
µόνιµων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρµοζοµένων ανα-
λόγως των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρµόδιο όργα-
νο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη µετάτα-
ξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστι-
κό συµβούλιο. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που
πληρούν το σύνολο των απαιτούµενων προσόντων µπο-
ρούν να επιλεγούν και υποψήφιοι, που δεν πληρούν τα
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προσόντα των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 22 του
ν. 4798/2021 (Α΄ 68). Μετά τη δηµοσίευσή της στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη µετάταξης κοινο-
ποιείται αµελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλ-
λήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να α-
ναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός
ενός (1) µηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση.»

Άρθρο 63
Επείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία 

των πολιτικών δικαστηρίων - Τροποποίηση 
άρθρου 56 ν. 4871/2021 

Στο άρθρο 56 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) η παρ. 3 διαγράφεται, β) στην παρ. 4 οι
λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Μαρτί-
ου 2022» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Α-
πριλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2022», και το άρθρο 56
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56
Επείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία 

των πολιτικών δικαστηρίων

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) στον
πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο,
στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόεδρος του
τµήµατος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέµει χρο-
νικά, εντός της αυτής ηµέρας, τις εγγεγραµµένες στο πι-
νάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός αυτός, µε
πρωτοβουλία του γραµµατέα, γνωστοποιείται ακολού-
θως, και πάντως το αργότερο την προηγούµενη της δι-
κασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή στους πλη-
ρεξούσιους δικηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρονι-
κού µηνύµατος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην
Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, εφόσον συµπεριλαµβάνονται υποθέσεις µε διάδικο
το Ελληνικό Δηµόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι γνωστή,
ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστη-

ρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έ-
χουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Η αναβολή µπορεί
να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικη-
γόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθε-
σης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά την ηµέρα της
δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχε-
τικό αίτηµα µε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό
κοινό αίτηµα µε αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους,
οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραµµατεία του δι-
καστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης
της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας.

2. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν ε-
πιθυµούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσε-
ων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία
του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου, το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της
προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκει-
µένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρ-
χή του πινακίου ή του εκθέµατος.

3. (Καταργείται)
4. Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την

30ή Ιουνίου 2022.» 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς των περ. ε), η), θ), ι), ια) και ιβ) του άρθρου 7
τίθενται σε ισχύ από τη συµπλήρωση εννέα (9) µηνών α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς των άρθρων 6, 29 και 53 άρχεται από την
1η.7.2022.

4. Η ισχύς της υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 20 και των άρθρων 50 και 52 άρχεται από την
1η.10.2022.
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