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Η ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ, Α.Ε., 
ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΔΤΝΑΜΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4811/2021 

 
Με τισ διατάξεισ των άρκρων 38,39 και 40 του νόμου 4811 που δθμοςιεφτθκε τθν 

26.6.2021   για τθν «Απλοφςτευςθ του πλαιςίου άςκθςθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 

αρμοδιότθτασ Υπουργείων Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Υποδομϊν και Μεταφορϊν, Υγείασ και 

Τουριςμοφ, ρυκμίςεισ για τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ 

και άλλεσ επείγουςεσ ρυκμίςεισ» ορίηονται τόςο οι κετικζσ όςο και οι αρνθτικζσ προχποκζςεισ 

για τθν εγκυρότθτα των πράξεων εκπροςϊπθςθσ ι διαχείριςθσ των νομικϊν προςϊπων, των 

ανωνφμων εταιρειϊν και των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, προσ αντικατάςταςθ των 

διατάξεων των άρκ. 3 παρ.12 του ν. 4156/2013, άρκ.88 του ν. 4548/2018 και άρκ. 21 του ν. 

3190/1955 αντίςτοιχα. 

 

Α. Για τθν εγκυρότθτα των πράξεων εκπροςϊπθςθσ ι διαχείριςθσ των νομικϊν 

προςϊπων που είναι υπόχρεα εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., των ανωνφμων εταιρειϊν και των 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ιςχφουν τα ακόλουκα:  

 

 ΘΕΣΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

- Η υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου ι διαχειριςτι 

- Το ονοματεπϊνυμο του νομίμου εκπροςϊπου  ι διαχειριςτι 

- Η περιγραφι( αναφορά) τθσ ιδιότθτάσ του 

- Ο Κωδικόσ Αρικμόσ Καταχϊρθςθσ ( Κ.Α.Κ.) τθσ πράξθσ εκπροςϊπθςθσ ι 

διαχείριςθσ ι διοριςμοφ διαχειριςτι  ςτο Γ.Ε.ΜΗ. 

 ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

- Η εταιρικι ςφραγίδα  

 ΚΤΡΩΕΙ 

- Η απαίτθςθ τθσ εταιρικισ ςφραγίδασ από πιςτωτικά ιδρφματα, 

οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ ι άλλουσ ιδιωτικοφσ φορείσ όχι μόνο 

απαγορεφεται αλλά και τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο που επιβάλλεται 

από το αρμόδιο όργανο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ 

Καταναλωτι φψουσ 1.000 ζωσ 10.000 ευρϊ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα και 

τον αρικμό επαναλιψεων τθσ παράβαςθσ. 
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- Αποηθμίωςθ μπορεί να ηθτθκεί από το νομικό πρόςωπο ι τθν ανϊνυμθ 

εταιρεία ι τθν εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ από τθν οποία απαιτικθκε 

θ εταιρικι ςφραγίδα για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που τθσ 

προκλικθκε. 

Β. Για τθν εγκυρότθτα των πράξεων εκπροςϊπθςθσ ι διαχείριςθσ των νομικϊν 

προςϊπων που δεν είναι υπόχρεα εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. αρκοφν: 

 

 ΘΕΣΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

- Η υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου 

- Το ονοματεπϊνυμο του νομίμου εκπροςϊπου 

- Η περιγραφι τθσ ιδιότθτάσ του 

- Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ πράξθσ εκπροςϊπθςθσ ι διαχείριςθσ που ζχει 

καταχωρθκεί ςτο οικείο μθτρϊο εγγραφισ του νομικοφ προςϊπου 

 

*Σθμειϊνεται ότι ωσ ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων αυτϊν ορίηεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

του νόμου αυτοφ δθλαδι θ 26θ Ιουνίου 2021. 


