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ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3419/2005 εγγράφονται υποχρεωτικά
στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ, τα ακόλουθα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες, όπως εµφαίνονται στον πιό κάτω πίνακα:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Ε ή ΕΠΕ
Ο.Ε ή Ε.Ε
Συνεταιρισµοί αστικοί,
Πιστωτικοί,
αλληλασφαλιστικοί
Υποκαταστήµατα
αλλοδαπών εταιρειών µε
έδρα την Ε.Ε ή Τρίτη
χώρα
Φυσικά πρόσωπα
Ευρωπαικοί όµιλοι
Ευρωπαικές εταιρείες
Ευρωπαικοί συν/µοί
Φυσικά ή νοµικά
Πρόσωπα, µε έδρα την
αλλοδαπή, χωρίς υποκ/µα
Στην Ελλάδα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
02/07 έως 30/09/2012
23/07 έως 11/10/2012

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Υποχρεωτικές*
Υποχρεωτικές*

12/10 έως 31/10/2012

Υποχρεωτικές*

12/10 έως 31/10/2012

Υποχρεωτικές*

01/11 έως 31/12/2012

Προαιρετικές**

01/11 έως

Προαιρετικές**

31/12/2012

01/11 έως 31/12/2012

Προαιρετικές**

* υποχρεωτικές είναι οι διαδικασίες, οι περιγραφόµενες στο παράρτηµα της
υπουργικής απόφασης Κ1- 941/οικ. 27.04.2012.
** προαιρετικές είναι οι διαδικασίες των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 1
Ν 3419/2005.
Σύµφωνα µε την από 28/09/2012 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων παρατείνονται οι
προθεσµίες αυτοαπογραφής των υφισταµένων επιχειρήσεων, ανάλογα µε την
νοµική µορφή τους, ως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Α.Ε, ΕΠΕ, Ο.Ε
ΥΠ. ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΥΡΩΠ. ΕΤΑΙΡ.
ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ
Ε.Ε
27/10/2012
20/11/2012
21/01/2013
1
03/11/2012
20/11/2012
21/01/2013
2
10/11/2012
20/11/2012
21/01/2013
3
17/11/2012
10/12/2012
21/01/2013
4
24/11/2012
10/12/2012
15/02/2013
5
01/12/2012
10/12/2012
15/02/2013
6
08/12/2012
29/12/2012
15/02/2013
7
15/12/2012
29/12/2012
15/02/2013
8
22/12/2012
29/12/2012
15/02/2013
9
29/12/2012
29/12/2012
15/02/2013
0
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Στις περιπτώσεις που ακολουθούνται οι υποχρεωτικές διαδικασίες του
παραρτήµατος
της
Υ.Α
Κ1- 941/οικ. 27.04.2012,
υποβάλλονται
τα
δικαιολογητικά του κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε την νοµική µορφή της
επιχείρησης, ακολουθουµένης της πιό κάτω διαδικασίας:
Α) υποβολή αιτήσεως – δηλώσεως στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, που
είναι www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr ***
Β) την αίτηση υποβάλλει ο έχων, για λογαριασµό της εταιρείας τους κωδικούς
TAXIS. Την ευθύνη, όµως, διατηρεί ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας.
Σύµφωνα µε την από 28/09/2012 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η διενέργεια της
αυτοαπογραφής της επιχείρησης, για λογαριασµό του νοµίµου εκπροσώπου της,
µπορεί να πραγµατωθεί και από άλλα πρόσωπα, εκτός των λογιστών της
επιχείρησης, όπως εταιρείες ή επιχειρήσεις, εξειδικευµένες στην υποβολή των
στοιχείων αυτών.
∆ΙΚΑΙΟΛ.

Α.Ε

ΑΡΜΑΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΕΤ. ΜΕΡΙ∆ΕΣ
Ε∆ΡΑ
ΣΚΟΠΟΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ΙΑΧ.ΧΡΗΣΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤ
ΜΕΛΗ ∆.Σ
ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΑΦΜ
ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
ΘΗΤΕΙΑ ∆.Σ
ΘΗΤΕΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΦΜ ΜΕΛΩΝ
∆.Σ
ΑΦΜ ∆ΙΑΧΕΙΡ.
ΑΦΜ ΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΕΩΣ
ΑΦΜ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤ
ΑΦΜ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Χ
Χ

ΕΠΕ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

Ο.Ε
ΕΥΡΩΠ
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΥΡΩΠ
ή Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ Αστικός
ΣΥΝ/ΜΟΣ
κτλ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

ΑΛΛΟ∆. ΑΛΛΟ∆.
Ε.Ε
ΤΡΙΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
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ΧΡ. 2011
ΦΕΚ ∆Σ, Γ.Ε.ΜΗ
& ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΦΕΚ ΙΣΟΛΟΓ.
2010-2011
ΦΕΚ ΤΕΛΕΥΤ
ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤ.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΦΗΜ Ε.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆Σ
∆ΙΚΑΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

02/07 02/07 23/07
30/09 30/09 11/10 31/12

31/10

31/12

31/12

31/12

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Υ.Α Κ1 – 1136/30.05.2012, η ερµηνευτική Υ.Α
ΚΙ – οικ. /27.04.2012, ισχύει από 02/07/2012.
*** σύµφωνα µε την εγκύκλιο Κ1 – 1184/12.06.2012, στον ιστότοπο του
Γ.Ε.ΜΗ επιλέγει το εικονίδιο « αυτοαπογραφή εταιρειών », θέτει τους κωδικούς
του TAXIS και εν συνεχεία αναγνωρίζεται από το σύστηµα. Ακολουθεί τις
οδηγίες του συστήµατος, που κάποια πεδία είναι προσυµπληρωµένα και κάποια
άλλα, καλείται να συµπληρώσει ο χρήστης. Σε κάποια άλλα πεδία ο χρήστης
δεν έχει την δυνατότητα παρεµβολής.
Γ) ο χρήστης οφείλει να αναρτήσει στο διαδίκτυο κάποια απαιτούµενα
έγγραφα, µε την µορφή κειµένου ( .doc ).
Ειδικώτερα, σχετικά µε τα καταστατικά, τα οποία ζητείται να
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή προς το Γ.Ε.ΜΗ, το συντονιστικό
όργανο των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, µε το έγγραφό του
140/18.09.2012, προτρέπει τους συµβολαιογράφους όλης της χώρας, αφ’ ενός
να µην δίδουν αντίγραφα καταστατικών, σε ηλεκτρονική µορφή, λόγω της
δυνατότητας αλλοίωσης των στοιχείων αυτών, αφ’ ετέρου δε να µην
αναρτούν τα καταστατικά αυτά στο διαδίκτυο. Μπορούν, βεβαίως, να
δίδουν επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
διατάξεις.
Με την πρόσφατη από 28/09/2012 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης
κτλ. δεν δόθηκε λύση στο ζήτηµα αυτό. Τούτο θα αποτελέσει πιθανό λόγο µη
επαρκούς χρόνου, ακόµη και µετά την παράταση, για την υποβολή των
δηλώσεων αυτοαπογραφής, πέραν των όποιων άλλων νοµικών λόγων.
Αντιθέτως, µε την απόφαση αυτή, προβλέπεται ότι, η υποχρέωση ανάρτησης
των ισολογισµών των Α.Ε και ΕΠΕ, δεν αποτελεί νέα υποχρέωση των εν λόγω
εταιρειών, αλλά επανάληψη της ισχύουσας υποχρέωσης του άρθρου 232 Ν
4072/2012, για την δηµοσίευση των ισολογισµών τους είτε µε ανάρτηση στο
διαδίκτυο είτε, σε έλλειψη ιστοσελίδας, µε δηµοσίευση σε µία οικονοµική
εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Επίσης, πρέπει να αποστείλει στο Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφα των εγγράφων
αυτών, µέχρι 02/12/2012, προκειµένου να γίνει έλεγχος αυτών. Μετά τον
έλεγχο παρέχεται η βεβαίωση εγγραφής. Στην περίπτωση που, δεν καταστεί
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δυνατή η ανάρτηση των εγγράφων, τότε υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ µαζί µε τα
αντίγραφα και τα ψηφιακά κείµενα των εγγράφων. Σύµφωνα µε την από
28/09/2012 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καταργείται η υποχρέωση της
προσκόµισης των εγγράφων αυτών, θεωρηµένων από τις αρµόδιες αρχές, ως
προυπόθεση οριστικοποίησης της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
∆) έκδοση από το Γ.Ε.ΜΗ εκτυπώσιµης βεβαίωσης υποβολής των στοιχείων
της αυτοαπογραφής της εταιρείας.
Ε) εναλλακτικά, µπορεί να µην ακολουθηθεί η ηλεκτρονική διαδικασία. Τότε,
πρέπει να υποβληθούν στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ πρωτότυπα ή επικυρωµένα και
ηλεκτρονικής µορφής έγγραφα. Σύµφωνα µε την από 28/09/2012 απόφαση του
υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, καταργείται η υποχρέωση της προσκόµισης των εγγράφων αυτών,
θεωρηµένων από τις αρµόδιες αρχές, ως προυπόθεση οριστικοποίησης της
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Επειδή, παρατηρήθηκαν λαθεµένες υποβολές στοιχείων, κατά το πρώτο
διάστηµα εφαρµογής της αυτοαπογραφής, το Εποπτικό Συµβούλιο λειτουργίας
του Γ.Ε.ΜΗ µε την απόφασή του 49/02.08.2012, έλαβε την απόφαση να
εφαρµόσει τις διατάξεις του Ν 3419/2005, ως προς την διόρθωση των
αποσταλθέντων ή υποβληθέντων στοιχείων, εκ µέρους των εταιρειών. Η
διόρθωση πρέπει να γίνει, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, στην οποία θα
αναγράφονται τα αποστελλόµενα έγγραφα προς το Γ.Ε.ΜΗ, πρωτότυπα ή
επικυρωµένα καθώς και τα ορθά έγγραφα, εις αντικατάσταση των
υποβληθέντων λανθασµένων. Για κάθε διόρθωση καταχώρισης ή ανάρτησης
καταβάλλεται τέλος 10€. Υπόδειγµα της αιτήσεως υπάρχει στο τέλος του
κειµένου.
Ποιά είναι τα οικεία Γ.Ε.ΜΗ κάθε εταιρείας; Είναι το επιµελητήριο,
στο οποίο είναι εγεγγραµµένη. Οταν πρόκειται για εταιρεία, µη υπόχρεη
εγγραφής σε επιµελητήριο, όπως επιχειρήσεις φαρµακείων, ιατρικές εταιρείες
κτλ, πρέπει να εγγραφούν στο αρµόδιο κατά τόπους επιµελητήριο, όπως
καθορίζεται στην απόφαση Κ1 – 2534/14.12.2006.
Για τις κατωτέρω επιχειρήσεις, αρµόδιο Γ.Ε.ΜΗ είναι το αυτοτελές
τµήµα Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο ευρίσκεται στην Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του
υπουργείου Οικονοµίας, όπως τέθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3 Ν 3419/2005,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1γ Ν 3853/2010,
α) τραπεζικές επιχειρήσεις
β) ανώνυµες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
γ) ΑΕΕΧ και ΑΕ∆ΑΚ
δ) Α.Ε εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο
ε) ΑΕΠΕΥ
στ) ΠΑΕ και ΚΑΕ
ζ) ευρωπαικές εταιρείες
η) ευρωπαικές συνεταιριστικές εταιρείες
θ) υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών
Οταν δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση, εφ’ όσον υπάρχει
υποχρέωση, θα καταβάλλει το ποσό των 10€ για κάθε καταχώριση. Στην
περίπτωση πρακτικών ∆Σ ή ΓΣ καταβάλλεται το ποσό των 10€ για κάθε
πρακτικό.
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Οι ίδιες υποχρεώσεις αυτοαπογραφής ισχύουν και για τις εταιρείες που
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης. Ο έχων τους
κωδικούς TAXIS υποβάλλει την σχετική αίτηση.
Στην περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών ή υποβολής ανακριβών
στοιχείων, υφίσταται πρόστιµο από 600€ έως 30.000€, σύµφωνα µε το άρθρο
17 Ν 3419/2005.

Γιάννης Καραφάς
Φορολογικός σύµβουλος επιχειρήσεων
Φορολογικός αναλυτής

Σηµείωση:

Επίσης, , το Εποπτικό Συµβούλιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ µε
απόφασή του 50/02.08.2012, αποφαίνεται πως, για την καταχώριση
τροποποιητικών πράξεων καταστατικών ΕΠΕ, οι οποίες ιδρύθηκαν µετά
04/04/2011, οι οποίες πράξεις, ήδη, δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ σε περίληψη
και στο αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου, θα πρέπει να καταχωρηθούν
στο Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο θα εκδίδει την συνηµµένη ανακοίνωση/βεβαίωση,
των τροποποιητικών πράξεων:

Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ

την
των
την
και
και
επί

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ..................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ/ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
Οτι:
Την .... /.... / 201... καταχωρίστηκε µε ΚΑΚ............., στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου
..............................., το συνηµµένο από .... / .... / 201... συµφωνητικό τροποποίησης
της Εταιρείας µε την επωνυµία «...............................................................................»,
τον διακριτικό τίτλο «...............................» και τον αριθµό ΓΕΜΗ
«...........................», το οποίο είχε καταχωρισθεί στα Βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου
Αθηνών
µε
αριθµό
............./....
....
201.....
Σε περίπτωση τροποποίησης ΕΠΕ, η ανωτέρω Ανακοίνωση/Βεβαίωση, θα
συµπληρώνεται ως εξής : και περίληψή του είχε δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ....../ τ.ΑΕ,
ΕΠΕ & ΓΕΜΗ / .... - .... - 201..»
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