Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ
Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου του
Νομού.
Η εγγραφή γίνεται με σχετική αίτηση – δήλωση, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου
του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessportal.gr) από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη
υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. Ο υπόχρεος ελέγχει τα
προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά
πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και
δικαιολογητικά έγγραφα.
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να
απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται
με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε
(5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να
αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.

Α. Οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) υποβάλλουν τα παρακάτω:
(ημερομηνία υποβολής έως 30/09/2012)
I. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ)
II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
III. Στοιχεία Μετοχικού Κεφαλαίου (ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου − καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο −
αριθμός και είδη μετοχών − ονομαστική αξία μετοχής/μετοχών)
IV. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
V. Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό
VI. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως) (Ημερομηνία ιδρυτικής καταχώρισης....)
VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)
VIII. Τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό
άρθρο του καταστατικού)
IX. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό
άρθρο του καταστατικού)

X. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
XI. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της ή των
εκκαθαριστών της εφόσον συντρέχει περίπτωση
XII. Τον αριθμό των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της.
XIII. Τους Α.Φ.Μ. και την ιδιότητα των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και την
ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από
κοινού ή μεμονωμένα.
XV. 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)
XVI. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται
παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή
μεμονωμένα
XVII. Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα
αυτών ως τακτικών ή αναπληρωματικών.
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές
ανακοινώσεις για τα υπό ΧΙ−ΧVII στοιχεία
XIX. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι
ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.
XX. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία
τροποποίηση του καταστατικού.
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει
καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία
προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και
τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρο. 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του
διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος
συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Β) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) υποβάλλουν τα παρακάτω:
(ημερομηνία υποβολής έως 30/09/2012)

I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος − πλήθος μεριδίων − ονομαστική αξία μεριδίου)
V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
VI. Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό
VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως)
VIII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)
IX. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
X. Τους 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.
XI. Την διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του
καταστατικού)
XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
XIII. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από
κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. 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)

XV. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται
παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή
μεμονωμένα
XVI. Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα
αυτών ως τακτικού ή αναπληρωματικού.
XVII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές
ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ−ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι
ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει
καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία
προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και
τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του
διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος
συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Β) Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) υποβάλλουν τα παρακάτω:
(ημερομηνία υποβολής έως 11/10/2012)
I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό δημοσίευσης της εταιρικής σύμβασης
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος − πλήθος μεριδίων − ονομαστική αξία μεριδίου)
V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)

VI. Τον σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στην εταιρική σύμβαση
VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως), εφόσον αυτή προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση
VIII. Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως)
IX. Τους Α.Φ.Μ. των εταίρων, την ιδιότητα εκάστου ως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου και τον αριθμό των
μεριδίων εκάστου ή το ποσοστό αυτού
X. Το είδος και το ύψος της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων
XI. Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους, εφόσον
αυτή προβλέπεται στο καταστατικό, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή
μεμονωμένα.
XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της εταιρικής
σύμβασης)
XIII. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από
κοινού ή μεμονωμένα.
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει
καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό
καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού.
Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και
τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρ. 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του
διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος
συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

