ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως
ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου 2011 (ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ) υπέχουν υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ., το οποίο μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοαπογραφής καθίσταται το γενικό εμπορικό μητρώο εταιριών,
ασχέτως της ημερομηνίας σύστασης της εταιρίας1.
Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ καθορίστηκαν κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 από την υπ’ αριθ. Κ1 –
941/27.04.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, όπως ισχύει, με έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων από 02.07.2012 και εξής.
Παραθέτουμε κατωτέρω βασικές πληροφορίες σχετικά με τα υπόχρεα πρόσωπα, τις προθεσμίες
αυτοαπογραφής και τη διαδικασία.
Σημειώνεται ότι το παρόν αποτελεί μία συνοπτική ενημέρωση προς ενδιαφερόμενες εταιρείες
που έχουν συσταθεί προ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την υποχρέωση αυτοαπογραφής τους
στο ΓΕ.ΜΗ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρης οδηγός σχετικά με τη διαδικασία
αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ.
Ειδικότερα:

1

Το ΓΕ.ΜΗ αντικαθιστά τις προϋφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης αρχείων εταιριών και έκδοσης
πιστοποιητικών, π.χ. το Πρωτοδικείο αναφορικά με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ομόρρυθμες
και ετερόρρυθμες εταιρίες ή την Περιφέρεια αναφορικά με τις ανώνυμες εταιρίες.

Υπόχρεα
πρόσωπα
προθεσμίες

&

 Ανώνυμες εταιρίες & Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης:
02.07.2012 – 30.09.2012


Ομόρρυθμες εταιρίες & Ετερόρρυθμες εταιρίες:
23.07.2012 - 11.10.2012



Αστικοί συνεταιρισμοί (συμπεριλαμβανομένων
πιστωτικών και αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών):
12.10.2012 – 31.10.2012

 Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 12.10.2012
– 31.10.2012
Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ υφίσταται και για
υπόχρεα πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλη συλλογική διαδικασία
ικανοποίησης πιστωτών, καθώς και για όσα υπόχρεα πρόσωπα
έχουν λυθεί και βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Διαδικασία
αυτοαπογραφής

Υφίσταται δυνατότητα:


Ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης – δήλωσης
αυτοαπογραφής καθώς και των απαιτούμενων βάσει του
νόμου δικαιολογητικών (διαφέρουν ανάλογα με τη
νομική
μορφή)
μέσω
των
ιστοσελίδων
www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr. Στην
περίπτωση αυτή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (είτε σε
πρωτότυπα είτε ως επικυρωμένα αντίγραφα) θα πρέπει
να υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια
Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ εντός πέντε (5) μηνών από την
02.07.2012. Πρακτικά η υποβολή πραγματοποιείται από
τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους κωδικούς
πρόσβασης στο TAXISΝΕΤ.

Ή εναλλακτικά


Κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης στα γραφεία της καθ’
ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ,
συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα βάσει του νόμου
δικαιολογητικά, όπως και στην περίπτωση ηλεκτρονικής
υποβολής. Στην περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, ο
υπόχρεος πρέπει να καταβάλει τέλος καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ

ύψους 10 ευρώ για κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Η ευθύνη υποβολής αίτησης αυτοαπογραφής βαρύνει τους
νομίμους εκπροσώπους των υπόχρεων νομικών προσώπων.

Προαιρετική Εγγραφή στο
ΓΕ.ΜΗ

Δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ προβλέπεται για
τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:
 Φυσικά πρόσωπα - έμποροι με επαγγελματική κατοικία ή
εγκατάσταση ή που ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή
δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
 οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού (Κανονισμός
2137/1985/ΕΟΚ) με έδρα στην ημεδαπή,
 οι ευρωπαϊκές εταιρείες (Κανονισμός 2157/2001/ΕΚ) με
έδρα στην ημεδαπή,
 οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Κανονισμό
1435/2003/ΕΚ) με έδρα στην ημεδαπή.
Η προθεσμία προαιρετικής απογραφής ορίζεται από 01.11.2012
- 31.12.2012.
Όλοι
οι
δυνητικά
αυτοαπογραφόμενοι
τεκμαίρονται
εγγεγραμμένοι στο ΓΕ.ΜΗ από την παρέλευση της 31.12.2012.
Η αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ μπορεί να καλεί τα ως άνω πρόσωπα
εντός 5 μηνών από τις 02.07.2012 να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία
που έχουν καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Μη ανταπόκριση στην
πρόσκληση θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ και
επισύρει την επιβολή προστίμου (από €600,00 - €300.000,00).

Αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕ.ΜΗ Ως αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ ορίζεται το καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρμόδιο Εμποροβιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο.
Κατ’ εξαίρεση, λειτουργεί αυτοτελές τμήμα ΓΕ.ΜΗ για τις
εταιρίες που πριν από τη λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ υπάγονταν στην
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συνέπειες μη
προθεσμιών

τήρησης

Σε περίπτωση παράλειψης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ ή υποβολής
ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο από €600,00 €30.000,00, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση αυτοαπογραφής και την σχετική
διαδικασία, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους κάτωθι αναφερόμενους συνεργάτες
μας:

Δήμητρα Ραχούτη

Κατερίνα Δήμου

Συνεργάτης

Συνεργάτης

Τηλ: 210 33 80 033

Τηλ: 210 33 80 071

Φαξ: 210 33 80 020

Φαξ: 210 33 80 020

dimitra.rachouti@potamitisvekris.com

katerina.dimou@potamitisvekris.com

Παράρτημα
Απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα

Α) Εάν ο υπόχρεος είναι ανώνυμη εταιρία
1. Τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ)
2. Την Επωνυμία και διακριτικό τίτλο
3. Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου (ύψος μετοχικού κεφαλαίου - καταβεβλημένο μετοχικό
4. κεφάλαιο - αριθμός και είδη μετοχών - ονομαστική αξία μετοχής/μετοχών)
5. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
6. Τον σκοπό της εταιρίας (όπως προβλέπεται στο καταστατικό)
7. Τη διάρκεια της εταιρείας
8. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης
9. Τη διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως προβλέπεται στο
καταστατικό)
10. Τον Αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της(όπως προβλέπεται στο
καταστατικό)
11. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
12. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου ή
των εκκαθαριστών της, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση
13. Τον αριθμό των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου
14. Α.Φ.Μ. και ιδιότητα των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η
ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
15. Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων
από κοινού ή μεμονωμένα.
16. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης ( απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά
του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
17. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές και αναφορά εάν οι
εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
18. Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και
19. την ιδιότητα αυτών ως τακτικών ή αναπληρωματικών.
20. Τους Αριθμούς και ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν
σχετικές ανακοινώσεις για τα υπό 1-22 στοιχεία

21. Τους Αριθμούς και ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι
ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.
22. Τον Αριθμό και ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η
τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.
23. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο
και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
24. Πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα
οποία προκύπτουν τα υπό 1-22 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται
από την αρμόδια αρχή.
Β) Εάν ο υπόχρεος είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
1. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
2. Τον αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου
3. Την Επωνυμία και διακριτικό τίτλο
4. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος- πλήθος μεριδίων -ονομαστική αξία μεριδίου)
5. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
6. Τον σκοπό της εταιρίας (όπως αναγράφεται στο καταστατικό)
7. Τη διάρκεια της εταιρείας
8. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης
9. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
10. Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους
καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
11. Τη διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως προβλέπεται από το
12. καταστατικό)
13. τον αριθμό των διαχειριστών (όπως προβλέπεται από το καταστατικό)
14. Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από
κοινού ή μεμονωμένα.
15. Εάν η εταιρία έχει λυθεί, αναφορά του λόγου λύσης ( απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά
του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
16. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές καθώς και αναφορά
εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
17. Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011 καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικών ή
αναπληρωματικών.

18. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν
σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
19. Τους αριθμούς και ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι
ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.
20. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο
και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
21. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από
τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 - 21 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και
τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Γ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
1. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
2. Τον αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό δημοσίευσης της εταιρικής
σύμβασης
3. Την επωνυμία και διακριτικό τίτλο
4. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος- πλήθος - μεριδίων -ονομαστική αξία μεριδίου)
5. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
6. Τον σκοπό της εταιρίας (όπως αναγράφεται στην εταιρική σύμβαση)
7. Τη διάρκεια της εταιρίας, εφόσον αυτή προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση
8. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης
9. Α.Φ.Μ. των εταίρων, την ιδιότητα εκάστου ως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου και τον
αριθμό των μεριδίων εκάστου ή το ποσοστό αυτού
10. Το είδος και το ύψος της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων
11. Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας
12. τους, εφόσον αυτή προβλέπεται στο καταστατικό, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως
εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
13. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως προβλέπεται από την εταιρική σύμβαση)
14. Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από
κοινού ή μεμονωμένα.
15. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο
και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή ή, εφόσον το καταστατικό δεν
έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις
αυτού.

Δ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική
έδρα στην Ελλάδα
1. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
2. Τον αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο)
3. Την επωνυμία και διακριτικό τίτλο
4. Την
έδρα
και
δ/νση
γραφείων
του
Τον σκοπό του Ομίλου (όπως αναγράφεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου)

Ομίλου

5. Τη διάρκεια του Ομίλου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου
6. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης
7. Εφόσον οι εταίροι του Ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτούς
8. Εφόσον οι εταίροι του Ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
9. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως προβλέπεται από τη σύμβαση σύστασης του
Ομίλου)
10. Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τους
11. Α.Φ.Μ. αυτών
12. Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τους
13. Α.Φ.Μ. αυτών καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν
ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους
14. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εάν τα
πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν τον Όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα
15. Μνεία εάν ο Όμιλος έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσης (λ.χ. απόφαση των μελών
του Ομίλου, τυχόν δικαστική απαγγελία της λύσης του Ομίλου ή κήρυξή του σε
πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και
του αριθμού της απόφασης)
16. Εφόσον ο Όμιλος έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ. καθενός από τους εκκαθαριστές καθώς και
ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον Όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα
17. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας των διαχειριστών ή εκκαθαριστών του
Ομίλου, εφόσον αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου
18. Τους αριθμούς και ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία δημοσιεύθηκαν
σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
19. Τον αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης του Ομίλου στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20. Την ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο
κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

Ε) Εάν ο υπόχρεος είναι αστικός, αλληλασφαλιστικός και πιστωτικός συνεταιρισμός
1. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Ειρηνοδικείο
2. Τον αριθμό Μητρώου Ειρηνοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο)
3. Την επωνυμία και διακριτικό τίτλο
4. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Συνεταιρισμού
5. Τον σκοπό του Συνεταιρισμού (όπως αναγράφεται στο καταστατικό)
6. Τη διάρκεια του Συνεταιρισμού (όπως προβλέπεται στο καταστατικό)
7. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως
8. Τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων και την αξία τους
9. Μνεία της έκτασης ευθύνης των συνεταίρων, όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό
άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού σε
σχέση με την ευθύνη των συνεταίρων
10. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτός προβλέπεται από το
σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού
11. Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ.
αυτών
12. Εφόσον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών
καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως
αντιπρόσωποί τους
13. Μνεία εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό από
κοινού ή μεμονωμένα
14. Τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή
προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού
15. Μνεία εάν ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού, παρέλευση του χρόνου διαρκείας που
προβλέπεται στο καταστατικό, μείωση των μελών του Συνεταιρισμού κάτω από το όριο
που ορίζει ο νόμος, ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου
που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
16. Εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου,
όταν αυτό ενεργεί την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού ή, κατά περίπτωση, τους Α.Φ.Μ.
καθενός από τους εκκαθαριστές καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του Εποπτικού
Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν το Συνεταιρισμό από
κοινού ή μεμονωμένα
17. Την ημερομηνία και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία έχουν δημοσιευθεί ο
ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2010 και 2011

18. Το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο
κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
19. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού,
από τα προκύπτουν τα υπό 1 -17 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται
από την αρμόδια αρχή.

Στ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.)
1. Τον Αριθμό Μητρώου της, κατά το σύστημα της ανώνυμης εταιρείας
2. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο
3. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων της
4. Τον σκοπό της (όπως αναγράφεται στο καταστατικό)
5. Τη διάρκεια της (όπως προβλέπεται στο καταστατικό)
6. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως
7. Το κεφάλαιο, τον αριθμό των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν αυτό και την ονομαστική
τους αξία
8. Εφόσον τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι φυσικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
9. Εφόσον τα μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι νομικά πρόσωπα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
10. Σε περίπτωση προβλέψεως διευθυντικού οργάνου (δυαδικό σύστημα) ή, κατά
περίπτωση διοικητικού οργάνου (μονιστικό σύστημα), τον αριθμό των μελών του
διευθυντικού ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου (όπως προβλέπεται από το
καταστατικό)
11. Εφόσον τα μέλη του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού
οργάνου, είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. τους
12. Εφόσον μέλη του διευθυντικού οργάνου, ή κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου,
είναι νομικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. τους καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή των
φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους
13. Τον αριθμό των μελών του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού
Οργάνου (όπως προβλέπεται από το καταστατικό)
14. Τη διάρκεια της θητείας των μελών των μελών του διευθυντικού, ή κατά περίπτωση του
διοικητικού οργάνου (όπως προβλέπεται στο καταστατικό)
15. Μνεία εάν η Ε.Σ.Ε. έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Σ.Ε., παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπεται στο
καταστατικό, μείωση των μελών της Ε.Σ.Ε. κάτω από το όριο που ορίζει ο Κανονισμός
1435/2003, ή κήρυξή της Ε.Σ.Ε. σε πτώχευση με αναφορά του δικαστηρίου που
εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης και η λύση της Ε.Σ.Ε. με

δικαστική απόφαση με αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και
του αριθμού της απόφασης)
16. Εφόσον η Ε.Σ.Ε. έχει λυθεί, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού
Συμβουλίου (δυαδικό σύστημα), εφ’ όσον αυτό ενεργεί την εκκαθάριση της Ε.Σ.Ε. ή,
κατά περίπτωση, τα στοιχεία εξατομίκευσης καθενός από τους εκκαθαριστές (δυαδικό ή
μονιστικό σύστημα), όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του
17. Εποπτικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Ε.Σ.Ε.
από κοινού ή μεμονωμένα
18. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των Φ.Ε.Κ./ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν
δημοσιευθεί ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2010 και 2011
19. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των Φ.Ε.Κ./ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν
δημοσιευθεί οι σχετικές ανακοινώσεις για τα ανωτέρω στοιχεία
20. Τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της καταχώρισης της Ε.Σ.Ε, στα οικεία μητρώα,
21. Το ισχύον καταστατικό της Ε.Σ.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και
έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
22. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της Ε.Σ.Ε., από τα
προκύπτουν τα υπό 1 - 21 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από
την αρμόδια αρχή.

Ζ) Εάν ο υπόχρεος είναι υποκατάστημα αλλοδαπή εταιρίας με έδρα σε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
1. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), εφόσον της είχε αποδοθεί
2. Το Μητρώο στο οποίο τηρείται για την εταιρία φάκελος με μνεία και του αριθμού
εγγραφής της σε αυτό
3. Την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας, εφόσον είναι διαφορετική από
αυτήν του υποκαταστήματος
4. Την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο του υποκαταστήματος
5. Την ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος
6. Το αντικείμενο εργασιών του υποκαταστήματος
7. Τους Α.Φ.Μ. του ή των μονίμων εκπροσώπων της εταιρίας για την δραστηριότητα του
υποκαταστήματος καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή
μεμονωμένα.
8. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης( απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά
του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)

9. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές καθώς και
ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
10. Σε περίπτωση που το υποκατάστημα είναι σε κατάσταση παύσης εργασιών και
τακτοποίησης εκκρεμών συναλλαγών λόγω κλεισίματος στην Ελλάδα δήλωση για την
ημερομηνία έναρξης της τακτοποίησης και τα στοιχεία (Α.Φ.Μ.) των οιονεί
εκκαθαριστών
11. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν
σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
12. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ που δημοσιεύθηκε η
απόφαση εγκατάστασης του υποκαταστήματος, εφόσον εκδόθηκε
13. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η
τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.
14. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο
και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή
15. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από
τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 - 13 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και
τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση
16. Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την
αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία στην έδρα της
καθώς και ότι η εταιρία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
17. Τη συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και
αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η) Εάν ο υπόχρεος είναι υποκατάστημα αλλοδαπή εταιρίας με έδρα σε τρίτη χώρα
Υποβάλλεται τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται υπό (Ζ) ως άνω και επιπλέον τα
ακόλουθα στοιχεία:
1. Την νομική μορφή της εταιρίας
2. Την έδρα της εταιρίας
3. Το αντικείμενο της εταιρίας
4. Το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου
5. Το δίκαιο του κράτους από το οποίοι διέπεται η εταιρία
6. Απόφαση εποπτικής αρχής για εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εφόσον
απαιτείται από την ειδικότερη νομοθεσία

