ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα
πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα θιεζείηε λα επηβεβαηώζεηε ή λα
δηνξζώζεηε, αιιά θαη λα αλαξηήζεηε ειεθηξνληθά όπσο απηά πξνβιέπνληαη αλά λνκηθή κνξθή από ηελ Τ.Α. Κ1941/27-4-2012 (ΦΔΚ 1468/ Β/ 2012) θαη ζπγθεθξηκέλα:
Γηα Δ.Π.Δ.:
1. Σν ηζρύνλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ηεο ΔΠΔ ή (αλ απηό δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλν ην αξρηθό θαηαζηαηηθό θαη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο
απηνύ).
2. Σν Πξαθηηθό ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ απνθάζηζε ηελ ηειεπηαία θσδηθνπνίεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
3. Σν Πξαθηηθό ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηελ εθινγή δηαρεηξηζηώλ.
4. Σν Πξαθηηθό ηειεπηαίαο ηαθηηθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ.
(εκείσζε : Σα αλσηέξσ 2,3,4 Πξαθηηθά, ππνβάιινληαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί απηνηειώο ζηα Βηβιία
Δηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ & δελ έρνπλ εληαρζεί ζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε)
5. Σπρόλ πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηε ιύζε ηεο εηαηξείαο
6. Σπρόλ δηθαζηηθή απόθαζε ή θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηώρεπζε (νη νπνίεο αλεβαίλνπλ ζε κνξθή .pdf θαη όρη ζε κνξθή .doc).
ΠΡΟΟΥΗ : ην ηέινο θάζε νζόλεο ππάξρεη ιεθηηθή επηζήκαλζε, γηα θάζε ρξήζηε, όηη ηα δεινύκελα/ θαηαρσξηδόκελα (ζηελ όιε
εθαξκνγή) έρνπλ, γηα ηνλ ππόρξεν λα απνγξαθεί, ηελ ηζρύ ππεπζύλνπ δειώζεσο, ζπλεπώο πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζεθηηθόο
αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ δειώλεη (αιήζεηα, αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα απηώλ, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη θαη ζηελ ΤΑ Κ1-941/2012 (ΦΔΚ
Β 1468).
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Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθόξκαο.
Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείαο πνπ ππνβάιινπλ ζρεηηθά αηηήκαηα ζηα επηκειεηήξηα.
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ηελ Οζόλε απηή νδεγνύκαζηε από ηελ ΔΠΙΛΟΓΗ 1.
Ο ππόρξενο εηζάγεη ηνπο θσδηθνύο Username θαη Password πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην TAXIS γηα ηελ πξόζβαζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ TAXIS.
ΠΡΟΟΥΗ: Οη ινγηζηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί λα εθπξνζσπνύλ πνιιέο εηαηξείεο ζα εηζάγνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο
θσδηθνύο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη όρη ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο ηνπ ινγηζηή κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα έρνπλ
πξόζβαζε ζε πνιιαπιά ΑΦΜ εηαηξεηώλ.
Οκνίσο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη πξνζσπηθνί - αηνκηθνί θσδηθνί ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηεο επηρείξεζεο.

ε ζπλέρεηα ηεο Δπηινγήο 1 επηβεβαηώλνπκε όηη εμνπζηνδνηνύκε ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΓΔΜΗ λα πξνζπειάζεη ηα ζηνηρεία καο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΑΦΜ όπσο απηά ηεξνύληαη ζηε ΓΓΠ παηώληαο ην πιήθηξν «ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ»
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Δπάλσ αξηζηεξά κε έγρξσκνπο ραξαθηήξεο αλαθέξεηαη ην ΑΦΜ πνπ ηαπηνπνηήζεθε κέζσ TAXIS βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Username θαη
Password πνπ θαηαρσξήζαηε ζε πξνεγνύκελν βήκα.
ΠΡΟΟΥΗ: ΔΛΔΓΥΟΤΜΔ ΟΣΙ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΦΜ ΑΝΣΙΣΟΙΥΔΙ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΑΤΣΟΑΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΠΡΙΝ
ΠΡΟΥΧΡΗΟΤΜΔ Δ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΑΛΛΗ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ.
Α) Δάλ ην Α.Φ.Μ. πνπ επηζηξάθεθε είλαη ηεο εηαηξίαο θαη παξόια απηά δελ ηαπηνπνηήζεθε κε θακία επηρείξεζε από απηέο πνπ ππάξρνπλ
ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., εηζάγεηε ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζήο (όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθό θαη έρεη εγθξηζεί
από ην αξκόδην Δπηκειεηήξην) θαη ηελ Ννκηθή Μνξθή ηεο εηαηξίαο ζαο (κε επηινγή από ην κελνύ) ώζηε λα ώζηε λα ζπλερίζεηε ζηε
δηαδηθαζία ηεο απηναπνγξαθήο κεηαβαίλνληαο ζηελ νζόλε ηεο ζειίδαο 6.
Β) Δάλ ην ΑΦΜ πνπ επηζηξάθεθε ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ εηαηξία ζαο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. ηόηε εκθαλίδεηαη ε νζόλε ζηε
ζειίδα 6.
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ηελ Οζόλε απηή νδεγνύκαζηε από ηελ ΔΠΙΛΟΓΗ 2 πνπ αθνξά κόλν Δπηκειεηεξηαθνύο Τπαιιήινπο ησλ ππεξεζηώλ ΓΔΜΗ
Δδώ εηζάγεηαη ν ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνγξάθεηαη.
Παηώληαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε» θαηεπζπλόκαζηε ζηελ επόκελε νζόλε.
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ηελ Οζόλε απηή νδεγνύκαζηε ηόζν από ηελ Δπηινγή 1 (ζει. 3, 4, 5 αλσηέξσ) όζν θαη από ηελ Δπηινγή 2, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζρεηηθώλ βεκάησλ θαηά πεξίπησζε.
Δκθαλίδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε (ν αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ., ν Α.Φ.Μ., ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο ζηα ειιεληθά θαη κε
ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο). Από ηα ζηνηρεία απηά, κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ από ηνλ ρξήζηε κόλν ε επσλπκία θαη ν
δηαθξηηηθόο ηίηινο ζηα ειιεληθά θαη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. πλεπώο ν ρξήζηεο :
1. Αλ δηαπηζηώλεη όηη ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη νξζά (δειαδή αλ δελ είλαη όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ
εγθξηζεί από ην αξκόδην Δπηκειεηήξην), πξέπεη λα επηιέμεη ην «Σα παξαπάλσ δελ είλαη νξζά», θαη λα θαηεπζπλζεί ζηελ επόκελε νζόλε, όπνπ θαη ζα
δειώζεη ηηο κεηαβνιέο.
εκείσζε: Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ ΑΦΜ, ηνπ Αξ.Γ.Δ.ΜΗ. θαη ε δηόξζσζε ηεο «Ννκηθήο Μνξθήο» θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλείηε
πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ΓΔΜΗ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθεηε (ιίζηα Δπηκειεηεξίσλ), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζρεηηθόο έιεγρνο
θαη λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά.
2. Αλ “ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη νξζά”, κε “θιηθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή, κεηαβαίλεηε ζηελ κεζεπόκελε νζόλε (ζει. 9) όπνπ κπνξείηε λα
ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία απνγξαθήο θαη αλάινγα λα επηβεβαηώζεηε ή λα δηνξζώζεηε ή λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πεδία, πνπ ζα εκθαληζζνύλ ζηελ
νζόλε απηή.
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ηελ νζόλε απηή νδεγνύκαζηε εάλ επηιέμνπκε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε ην «Σα παξαπάλσ δελ είλαη νξζά».
Δηζάγνπκε ηελ νξζή επσλπκία θαη ηνλ νξζό δηαθξηηηθό ηίηιν ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία (θαηαζηαηηθό θαη ηπρόλ έγθξηζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ) πνπ έρνπκε
ζηελ δηάζεζή καο.
Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή εδώ, γηαηί ε εθαξκνγή δελ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ζηελ ζπγθεθξηκέλε νζόλε, ζπλεπώο αλ ε δήισζε
γίλεη ιάζνο δελ ζα είλαη δπλαηόλ λα δηνξζσζεί.
Γελ επηηξέπεηαη ε δηόξζσζε ηνπ ΑΦΜ, ηνπ Αξ.Γ.Δ.ΜΗ. θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο.
ΠΡΟΟΥΗ : ε πεξίπησζε πνπ έρεη αιιάμεη ε Ννκηθή κνξθή (δειαδή έρεη γίλεη κεηαηξνπή θαη δελ είλαη ελεκεξσκέλε ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
ΓΔΜΗ) ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο από ηελ Τπεξεζία ΓΔΜΗ (ζηε Βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΗ) θαη λα θξηζεί (κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απνδεηθλύνπλ ηελ αιιαγή), αλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε απνγξαθή ή λα γίλνπλ άιιεο ελέξγεηεο (π.ρ. δηόξζσζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ ΓΔΜΗ, ώζηε λα εκθαλίδεηε ε ζσζηή λνκηθή κνξθή θιπ).
Με “θιηθ” ζηελ επηινγή, “Δπόκελν Βήκα”, κεηαβαίλνπκε ζηελ επόκελε νζόλε (ζει. 5) θαη αλάινγα επηβεβαηώλνπκε (αθήλνπκε σο έρνπλ ηα νξζά
πεδία) ή δηνξζώλνπκε ηα ιαλζαζκέλα πεδία ή ζπκπιεξώλνπκε ηα θελά πεδία, πνπ ζα εκθαληζζνύλ ζηελ νζόλε απηή, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο
νδεγίεο ζπκπιήξσζεο.
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1. ην πεδίν Αξ. Μεηξώνπ Πξσηνδηθείνπ (Αξ.ΜΔΠΔ) : Καηαρσξίδνπκε ηνλ Γεληθό θαη Δηδηθό αξηζκό θαηαρώξηζεο ηνπ αξρηθνύ θαηαζηαηηθνύ
ζύζηαζεο ηεο ΔΠΔ ζηα Βηβιία/ Μεηξώα ΔΠΔ (ΜΔΠΔ), ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ [δειαδή θαηαρσξίδνπκε π.ρ. 12345/ 1234] θαη ζην
επόκελν Πεδίν επηιέγνπκε από ηελ ζρεηηθή ιίζηα ην αξκόδην πξσηνδηθείν
2. ηα Δπόκελα πεδία : Αθνύ επηιέμνπκε ηε Γ.Ο.Τ. ηεο Έδξαο, ην Ννκό θαη ην Γήκν ηεο Έδξαο (Καπνδηζηξηαθό ή Καιιηθξαηηθό, από ηνπο ζρεηηθνύο
πίλαθεο πνπ θαηά πεξίπησζε εκθαλίδνληαη), θαηαρσξίδνπκε ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (όπσο πξνθύπηνπλ από ην ηζρύνλ
θαηαζηαηηθό απηήο).
ε πεξίπησζε πνπ ζην θαηαζηαηηθό αλαθέξεηαη κόλν ν Γήκνο ηεο έδξαο, ζπκπιεξώλεηαη απηόο αλαιόγσο. Σα ινηπά ζηνηρεία δηεύζπλζεο
ζπκπιεξώλνληαη κε βάζε ην ηζρύνλ Καηαζηαηηθό κε ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί ε ηζρύνπζα έδξα θαη αθξηβήο δηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία πξέπεη
θαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή θαηά ηελ ηπρόλ κεηαβνιή ηεο.
3. Δπίζεο θαηαρσξίδνπκε :
 Σν ηειέθσλν θαη ην Φαμ ηεο εηαηξείαο, ζε ζπλερόκελνπο 10 αξηζκνύο (π.ρ. 2107234456) ρσξίο θελά δηαρσξηζηηθέο παύιεο ή ηειείεο ή ζηαπξνύο,
 Σν θηλεηό ηνπ Γηαρεηξηζηή (γηα λα είλαη δπλαηή ε απ’ επζείαο ελεκέξσζή ηνπ θαη κε SMS), ζε ζπλερόκελνπο 10 αξηζκνύο (π.ρ. 6946008844) ρσξίο
δηαρσξηζηηθέο παύιεο ή ηειείεο ή ζηαπξνύο
 Σν e-mail ηεο εηαηξείαο θαη
 Σελ πιήξε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο (πρ. http://www.businessportal.gr), σο θαη ηελ πιήξε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ
πνπ έρεη ε επηρείξεζε (εθόζνλ αζθεί θαη ειεθηξνληθό εκπόξην), νπόηε εηζάγνπκε ην πιήξεο url ηεο ηζηνζειίδαο (πρ.
http://www.businessportal.gr/shop).
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1. ην πεδίν «Ηκεξνκελία ύζηαζεο»: θαηαρσξίδνπκε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ΦΔΚ (η.ΑΔ & ΔΠΔ) πνπ δεκνζηεύζεθε ε πεξίιεςε
ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο ΔΠΔ
2. Σα πεδία «Γηάξθεηα», «θνπόο», «Οηθνλνκηθό Έηνο»(δειαδή δηάξθεηα Δηαηξηθήο Υξήζεο) : πκπιεξώλνληαη κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο.
3. ην πεδίν «Δπηκειεηήξην/ Φνξέαο Δγγξαθήο»: Δπηιέγεηαη ην Δπηκειεηήξην (π.ρ. Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό ή Βηνηερληθό ή Δπαγγεικαηηθό θιπ) ή
ν Φνξέαο (π.ρ. Φαξκαθεπηηθόο ή ηαηξηθόο ζύιινγνο) όπνπ ππνρξεσηηθά κε βάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είλαη κέινο ή εηαηξεία.
4. ην πεδίν «Αξηζκόο Μεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα»: θαηαρσξίδνπκε αληίζηνηρν αξηζκό Μεηξώνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα, πνπ έρεη
απνδνζεί ζηελ εηαηξεία.
5. ην πεδίν «Σκήκα Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα»: θαηαρσξίδνπκε αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (π.ρ. Δκπνξηθό, Μεηαπνηεηηθό, Τπεξεζηώλ
θιπ) πνπ έρεη θαηαηαγεί ε εηαηξεία ή ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Φνξέα (αλ ππάξρεη).
6. ην πεδίν «Αξκόδηα Τπεξεζία ΓΔΜΗ»: Δπηιέγνπκε ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην νπνίν είλαη γξακκέλε ε εηαηξία ή (αλ δελ είλαη
γξακκέλε ζε Δπηκειεηήξην πνπ λα δηαζέηεη Τπεξεζία ΓΔΜΗ, επηιέγνπκε από ηνλ ζρεηηθό πίλαθα ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ΓΔΜΗ, πνπ ππάγεηαη ε
εηαηξεία [κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζηηο ζειίδεο 3 & 4 ηεο Δγθπθιίνπ (Κ1-1184/12-06-2012) ηνπ ΓΓΔ].
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1. Αλ ε εηαηξία είλαη κνλνπξόζσπε επηιέγνπκε «Ναη» θαη εηζάγνπκε ην ΑΦΜ ηνπ κνλαδηθνύ εηαίξνπ.
2. ην Πεδίν «Ύςνο Κεθαιαίνπ»: πκπιεξώλνπκε ην Ύςνο ηνπ Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ, όπσο πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη πξέπεη
λα ηαπηίδεηαη κε ην ζύλνιν ησλ κεξηδίσλ πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ κεξηδίνπ (όπσο παξνπζηάδνληαη θαη παξαθάησ)
ΗΜΔΙΩΗ : Δηζάγνπκε ην Κεθάιαην, ρσξίο λα πιεθηξνινγείηε ηειείεο γηα ηηο ρηιηάδεο θαη αλ έρεη θαη δεθαδηθά ςεθία (ιεπηά ηνπ επξώ)
ηα εηζάγεηε πιεθηξνινγώληαο ηελ ππνδηαζηνιή (θόκκα) πξηλ από απηά. Γειαδή ν ζσζηόο ηξόπνο πιεθηξνιόγεζεο γηα θεθάιαην εθαηό
ρηιηάδσλ επξώ είλαη (100000) ελώ γηα θεθάιαην εθαηό ρηιηάδσλ επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ είλαη (100000,50)
ην πεδίν Πιήζνο Μεξηδίσλ εηζάγεηε αθέξαην αξηζκό
ην πεδίν Ολνκαζηηθή Αμία Μεξηδίνπ αλαγξάθεηε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ κεξηδίνπ κε ηνπο ίδηνπο θαλόλεο όπσο θαη ην ύςνο ηνπ
θεθαιαίνπ.
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ηελ Οζόλε απηή θαηαρσξίδνπκε ηα «ηνηρεία Γηαρεηξηζηώλ όπσο πξνθύπηνπλ από ην θαηαζηαηηθό» :
ην πεδίν : «Γηάξθεηα Θεηείαο Γηαρεηξηζηή/ώλ»: Αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό ησλ εηώλ ηεο δηάξθεηαο ηεο ζεηείαο ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηώλ
όπσο έρεη νξηζζεί ζην θαηαζηαηηθό (π.ρ. Αλ ε ζεηεία είλαη πεληαεηήο αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό 5. Αλ δελ έρεη νξηζζεί δηάξθεηα ζεηείαο θαη
είλαη ΑΟΡΙΣΗ ηόηε εηζάγνπκε ην ΜΗΓΔΝ (0).
ην πεδίν : «Άξζξν θαηαζηαηηθνύ πεξί ζεηείαο»: Αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ, πνπ νξίδεη ηελ ζεηεία
ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηώλ (π.ρ. Αλ ε ζρεηηθή αλαθνξά είλαη ζην άξζξν 5, γξάθνπκε 5)
Αξηζκόο Γηαρεηξηζηή/ώλ θαηά ην θαηαζηαηηθό: Αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό ησλ δηαρεηξηζηώλ όπσο πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό.
Αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό αθόκε θαη αλ ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο νξίδεη νλνκαζηηθά.
Άξζξν θαηαζηαηηθνύ πεξί αξηζκνύ Γηαρεηξηζηή/ώλ: Αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ πνπ νξίδεη ηνλ αξηζκό
ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηώλ (πρ αλ ε ζρεηηθή αλαθνξά είλαη ζην άξζξν 5, γξάθνπκε 5).
ΠΡΟΟΥΗ: Πεξίπησζε λόκηκεο δηαρείξηζεο (άξζξν 16 ηνπ λ. 3190/1955)
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θαηαζηαηηθό ζησπά θαη, ζπλεπώο, ε δηαρείξηζε θαη ε εθπξνζώπεζε αλήθεη ζε όινπο ηνπο
εηαίξνπο ζπιινγηθά (ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3190/1955), ηόηε ζπκπιεξώλνπκε ηα πεδία σο αθνινύζσο:
Γηάξθεηα Θεηείαο Γηαρεηξηζηή/ώλ: Αλαγξάθνπκε κε θεθαιαία ΑΟΡΙΣΗ
Αξηζκόο Άξζξνπ θαηαζηαηηθνύ πεξί ζεηείαο: Αλαγξάθνπκε 1631901955 (ρσξίο ηειείεο, θαζέηνπο, θελά)
Αξηζκόο Γηαρεηξηζηή/ώλ θαηά ην θαηαζηαηηθό: Γξάθνπκε ηνλ αξηζκό ησλ εηαίξσλ.
Αξηζκόο Άξζξνπ θαηαζηαηηθνύ πεξί αξηζκνύ Γηαρεηξηζηή/ώλ: Αλαγξάθνπκε 1631901955 (ρσξίο ηειείεο, θαζέηνπο, θελά).
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ηνηρεία νξηζκνύ Γηαρεηξηζηή/ώλ - ρνξήγεζε δηθαησκάησλ εθπξνζώπεζεο
Αλ ν νξηζκόο ηνπ/ησλ Γηαρεηξηζηή/ώλ έρεη γίλεη κε απόθαζε πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ηόηε ζπκπιεξώλνπκε ηα ζρεηηθά πεδία. πγθεθξηκέλα:
1. Ηκεξνκελία πλεδξίαζεο πλέιεπζεο Δηαίξσλ πνπ όξηζε ηνλ/ηνπο Γηαρεηξηζηέο: πκπιεξώλνπκε ηελ εκεξνκελία.
2. Πξαθηηθό πλεδξίαζεο πλέιεπζεο Δηαίξσλ: Παηώληαο ην «Δπηινγή Αξρείνπ» επηιέγνπκε ην αληίζηνηρν αξρείν ηνπ Πξαθηηθνύ Γ..,
από ηνλ ππνινγηζηή καο (πξώηε ελέξγεηα) θαη ελ ζπλερεία παηάκε «Αλέβαζκα» (δεύηεξε ελέξγεηα) θαη αλεβάδνπκε ην επηιεγέλ αξρείν.
ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηα παξαθάησ:
Α) Όηη επηιέμακε ην ζσζηό αξρείν (δεδνκέλνπ όηη αλ επηιεγεί ιάζνο αξρείν θαη θαηόπηλ παηήζνπκε «Αλέβαζκα», ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ
ΝΑ ΓΙΟΡΘΧΘΔΙ.
Β) Όηη κεηά ηελ επηινγή ηνπ Αξρείν παηήζακε νπσζδήπνηε ηελ επηινγή «Αλέβαζκα», γηαηί αλ μεραζηεί, παξόιν πνπ έρνπκε
παηήζεη «Δπηινγή Αξρείνπ» δελ ζα αλέβεη θαη ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ νζόλε απηή.
3. Θεηεία Γηαρεηξηζηώλ: Αλαγξάθνπκε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ησλ δηαρεηξηζηώλ. Αλ δελ νξίζηεθε έλαξμε ζεηείαο, ηόηε απηή
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. Αλ δελ νξίζηεθε ιήμε ζεηείαο, ηόηε απηή είλαη αόξηζηε θαη αθήλνπκε θελά ηα
πεδία ηεο εκεξνκελίαο.
4. Αξηζκόο Γηαρεηξηζηώλ: Αλαγξάθνπκε ηνλ αθέξαην αξηζκό, αλάινγα κε ηελ απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο (πρ αλ όξηζε έλα δηαρεηξηζηή
γξάθνπκε 1, αλ όξηζε δύν 2 θ.ν.θ.).
5. Αξηζκόο ΦΔΚ πνπ δεκνζηεύζεθε ν νξηζκόο ηνπ/ησλ Γηαρεηξηζηή/ώλ: πκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό θαη ην έηνο ηνπ ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ.
6. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί αθόκα ην ΦΔΚ, ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζ. Πξσηνθόιινπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο (όπσο έρνπλ ρνξεγεζεί από ην Δζληθό Σππνγξαθείν): Αλαγξάθνπκε πρ Δ20123 θαη ηελ εκεξνκελία)
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Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Δθπξνζώπεζεο (αλ έγηλε κε κεηαγελέζηεξν πξαθηηθό)
ηελ Οζόλε απηή : Αλ έρεη ππάξμεη πεξίπησζε ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ εθπξνζώπεζεο/ δηαρείξηζεο κε κεηαγελέζηεξν (μερσξηζηό)
πξαθηηθό, ζπκπιεξώλνπκε ηα αλσηέξσ πεδία θαη’ αλαινγία κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο.
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ηελ νζόλε απηή : Αξρίδνπκε ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο/ πξνζζήθεο ζηνηρείσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ή/θαη ηνπ Δθπξνζώπνπ θαη
Παηώληαο ηελ επηινγή «Πξνζζήθε» νδεγνύκαζηε ζηελ επόκελε νζόλε

ηελ νζόλε απηή : πκπιεξώλνπκε ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη παηάκε «Αλαδήηεζε»
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Σν ζύζηεκα (κε ηελ νζόλε απηή) επηζηξέθεη ηνλ ΑΦΜ ηνπ δηαρεηξηζηή/ εθπξνζώπνπ θαη παηάκε ην πιήθηξν «Πξνζζήθε».

l
ηελ Οζόλε απηή : Δπηιέγνπκε αλ είλαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο κεκνλσκέλα (αλ δεζκεύεη δειαδή ηελ εηαηξία κε κόλε
ηελ ππνγξαθή ηνπ θάησ από ηελ εηαηξηθή επσλπκία) ή αλ είλαη λόκηκνο εθπξόζσπνο από θνηλνύ κε άιιν δηαρεηξηζηή. Αλ γηα
θάπνηεο θαηεγνξίεο πξάμεσλ είλαη λόκηκνο εθπξόζσπνο από θνηλνύ θαη γηα θάπνηεο κεκνλσκέλα ηόηε επηιέγνπκε θαη ηα δύν.
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ηελ νζόλε απηή κπνξνύκε:
Α) Να ειέγμνπκε ηα ζηνηρεία πνπ εηζαγάγακε θαη :
 αλ ηπρόλ έρνπκε θάλεη ιάζνο ζηελ δηαρείξηζε/ εθπξνζώπεζε (λόκηκνο εθπξόζσπνο από θνηλνύ ελώ είλαη κεκνλσκέλα), ηόηε,
παηώληαο ην «επεμεξγαζία» κπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε θαη λα επηιέμνπκε ην ζσζηό.
 αλ θάλακε ιάζνο ζην ΑΦΜ ηνπ δηαρεηξηζηή (δειαδή έρνπκε εηζάγεη ιάζνο δηαρεηξηζηή), πξέπεη λα παηήζνπκε «δηαγξαθή»
θαη λα εηζάγνπκε ην ζσζηό ΑΦΜ.
Β) Να θάλνπκε πξνζζήθε ησλ ππόινηπσλ δηαρεηξηζηώλ (παηώληαο ην «Πξνζζήθε Γηαρεηξηζηή») κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θάλακε
εηζαγσγή.
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ηελ νζόλε απηή ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ σο εμήο:
Ηκεξνκελία πλέιεπζεο: πκπιεξώλνπκε ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην θαηαζηαηηθό δελ έρεη
ηξνπνπνηεζεί ζπκπιεξώλνπκε ηελ αξρηθή εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
 Πξαθηηθό πλέιεπζεο: Παηώληαο ην πιήθηξν «Δπηινγή Αξρείνπ», αλαδεηνύκε θαη επηιέγνπκε ην αξρείν ηνπ ηειεπηαίνπ Πξαθηηθνύ πλέιεπζεο
(κε ην νπνίν έρεη ηξνπνπνηεζεί ην θαηαζηαηηθό) από ηνλ ππνινγηζηή καο. Παηώληαο ην πιήθηξν «Αλέβαζκα» ην αξρείν απνζηέιιεηαη ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ.
ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη : Α) Όηη επηιέμακε ην ζσζηό αξρείν. Αλ επηιεγεί ιάζνο αξρείν θαη θαηόπηλ παηήζνπκε
«Αλέβαζκα» ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΙΟΡΘΧΘΔΙ θαη Β) Όηη παηήζακε θαη ηελ επηινγή «Αλέβαζκα». Αλ μεραζηεί, παξόιν πνπ έρνπκε
παηήζεη «Δπηινγή Αξρείνπ» δελ ζα αλέβεη ην αξρείν θαη ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ νζόλε.
 Ιζρύνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθό: Παηώληαο ην πιήθηξν «Δπηινγή Αξρείνπ», αλαδεηνύκε θαη επηιέγνπκε ην αξρείν ηνπ ηζρύνληνο
θσδηθνπνηεκέλνπ ζε εληαίν θείκελν θαηαζηαηηθό από ηνλ ππνινγηζηή καο. Παηώληαο ην πιήθηξν «Αλέβαζκα» ην αξρείν απνζηέιιεηαη ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ.
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε πνπ ην θαηαζηαηηθό δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί επηιέγνπκε θαη αλεβάδνπκε ην αξρηθό θαηαζηαηηθό ζύζηαζεο.
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε πνπ ην θαηαζηαηηθό έρεη ππνζηεί πνιιαπιέο ηξνπνπνηήζεηο ρσξίο λα έρεη θσδηθνπνηεζεί ζε εληαίν θείκελν επηιέγνπκε θαη
αλεβάδνπκε όια ηα αξρεία γηα θάζε ηξνπνπνίεζε δηαδνρηθά.




ΠΡΟΟΥΗ: Καη εδώ πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη : Α) Όηη επηιέμακε ην ζσζηό αξρείν θαη Β) Όηη ην «Αλεβάζακε» (όπσο αλσηέξσ).
Γεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ: πκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό θαη ην έηνο ηνπ ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ, πνπ δεκνζηεύζεθε ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί αθόκα ην ΦΔΚ, ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζ. Πξσηνθόιινπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο (όπσο έρνπλ ρνξεγεζεί από ην Δζληθό Σππνγξαθείν): Αλαγξάθνπκε πρ Δ20123 θαη ηελ εκεξνκελία)
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ηελ νζόλε «πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ (ηαθηηθή)» εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκό θαη ζηα
αληίζηνηρα πεδία :
 Σειεπηαίνο ηζνινγηζκόο εγθεθξηκέλνο από ζπλέιεπζε εηαίξσλ : Δπηιέγεηαη από ηελ ιίζηα ν ηειεπηαίνο εγθεθξηκέλνο ηζνινγηζκόο. Οη επηινγέο
είλαη είηε ε ρξήζε 01/07/2010-30/06/2011 είηε ε ρξήζε 01/01/2011-31/12/2011
 Γεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ ηζνινγηζκνύ : πκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο θαη ην έηνο ηνπ ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΗ., πνπ δεκνζηεύζεθε ν Ιζνινγηζκόο, εθόζνλ
έρεη εθδνζεί (θπθινθνξήζεη).
ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΔΚΓΟΘΔΙ ΣΟ ΦΔΚ ηόηε ζπκπιεξώλεηε ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαη ε εκεξνκελία όπσο ρνξεγήζεθε από ην Δζληθό Σππνγξαθείν.
(πρ Δ20123 θαη ηελ εκεξνκελία.).
 Ηκεξνκελία πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ ελέθξηλε ηνλ ηζνινγηζκό: πκπιεξώλνπκε ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο.
 Πξαθηηθό πλέιεπζεο: Παηώληαο ην πιήθηξν «Δπηινγή Αξρείνπ», αλαδεηνύκε θαη επηιέγνπκε ην πξαθηηθό ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ
ελέθξηλε ηνλ ηζνινγηζκό από ηνλ ππνινγηζηή καο. Παηώληαο ην πιήθηξν «Αλέβαζκα» ην αξρείν απνζηέιιεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη : Α) Όηη επηιέμακε ην ζσζηό αξρείν. Αλ επηιεγεί ιάζνο αξρείν θαη θαηόπηλ παηήζνπκε
«Αλέβαζκα» ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΙΟΡΘΧΘΔΙ θαη Β) Όηη παηήζακε θαη ηελ επηινγή «Αλέβαζκα». Αλ μεραζηεί, παξόιν πνπ έρνπκε
παηήζεη «Δπηινγή Αξρείνπ» δελ ζα αλέβεη ην αξρείν θαη ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ νζόλε.
 Γεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ: πκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό θαη ην έηνο ηνπ ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε παξαπάλσ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ.
ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΔΚΓΟΘΔΙ ΣΟ ΦΔΚ ηόηε ζπκπιεξώλεηε ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαη ε εκεξνκελία όπσο ρνξεγήζεθε από ην Δζληθό Σππνγξαθείν.
(πρ Δ20123 θαη ηελ εκεξνκελία.).
 Διεγθηέο επόκελεο ρξήζεο: ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ εμέιεμε ειεγθηέο γηα ηελ επόκελε ρξήζε παηάκε ην πιήθηξν «πξνζζήθε
ειεγθηή»
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ηελ νζόλε εηζάγνπκε ην Α.Φ.Μ. ηνπ ειεγθηή θαη επηιέγνπκε πξνζζήθε.

πκπιεξώλνπκε ηα πεδία θαηά πεξίπησζε θαη παηάκε επηβεβαίσζε.
Αλ έρνπλ εθιεγεί πεξηζζόηεξνη ειεγθηέο παηάκε πξνζζήθε θαη ζπλερίδνπκε ηελ δηαδηθαζία κέρξηο νινθιήξσζεο ηεο εηζαγσγήο όισλ ησλ
ειεγθηώλ.
ΠΡΟΟΥΗ: Αλ έρεη εθιεγεί ειεγθηηθή εηαηξία ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ηα νπνία νξίζηεθαλ από ηελ ειεγθηηθή
εηαηξία γηα λα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν.
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Η νζόλε απηή αθνξά ηηο εηαηξίεο εθείλεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (θαηαζηάζεηο)

Λύζε- εθθαζάξηζε

Γηαδηθαζία πλδηαιιαγήο

Πηώρεπζε
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Δθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηόηε :
 ην πεδίν θαηάζηαζε επηρείξεζεο επηιέγνπκε ηελ ζσζηή θαηάζηαζε
 ην πεδίν «Λόγνο Λύζεο» επηιέγνπκε ηνλ ιόγν/ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιύζεθε ε εηαηξία (δηθαζηηθή απόθαζε, απόθαζε ζπλέιεπζεο εηαίξσλ, ιήμε
δηάξθεηαο εηαηξίαο ή πηώρεπζε).



Αλ ε εηαηξία είλαη ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο επηιέγνπκε ην δηθαζηηθή απόθαζε ζε απηό ην πεδίν. Σα ζηνηρεία ηνπ δηακεζνιαβεηή
ζπκπιεξώλνληαη ζην ηέινο ηεο νζόλεο.
Έγγξαθν από ην νπνίν πξνθύπηεη ν ιόγνο ιύζεο: Παηώληαο ην πιήθηξν «Δπηινγή Αξρείνπ», αλαδεηνύκε θαη επηιέγνπκε ην θαηά πεξίπησζε
αξρείν από ηνλ ππνινγηζηή καο. Παηώληαο ην πιήθηξν «Αλέβαζκα» ην αξρείν απνζηέιιεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
ΠΡΟΟΥΗ: Πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη : Α) Όηη επηιέμακε ην ζσζηό αξρείν. Αλ επηιεγεί ιάζνο αξρείν θαη θαηόπηλ παηήζνπκε
«Αλέβαζκα» ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΙΟΡΘΧΘΔΙ θαη Β) Όηη παηήζακε θαη ηελ επηινγή «Αλέβαζκα». Αλ μεραζηεί, παξόιν πνπ έρνπκε
παηήζεη «Δπηινγή Αξρείνπ» δελ ζα αλέβεη ην αξρείν θαη ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ νζόλε.



Αλ




ιύζεθε κε δηθαζηηθή απόθαζε ή θεξύρζεθε ζε πηώρεπζε ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, δειαδή
Σνλ αξηζκό ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο
Σν δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε
Σελ εκεξνκελία ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο.



Αλ ε εηαηξία είλαη ζε εθθαζάξηζε εηζάγνπκε ηνλ εθθαζαξηζηή παηώληαο ην «πξνζζήθε εθθαζαξηζηή»

πκπιεξώλνπκε ην ΑΦΜ ηνπ εθθαζαξηζηή θαη παηάκε πξνζζήθε

Δπηιέγνπκε αλ ν εθθαζαξηζηήο ελεξγεί κεκνλσκέλα ή από θνηλνύ κε άιινλ εθθαζαξηζηή.
Με ηνλ ίδην ηξόπν εηζάγνπκε όινπο ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο εηαηξίαο, εθόζνλ είλαη πεξηζζόηεξνη από έλαο.
Σέινο, ζηα αληίζηνηρα πεδία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζύλδηθν πηώρεπζεο θαη ηνλ κεζνιαβεηή εηζάγνπκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία εθόζνλ ε
εηαηξία είλαη ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο.
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Από ηελ νζόλε απηή, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηναπνγξαθήο από ηελ ίδηα ηελ εηαηξία (Δπηινγή 1, βι. ζει. 3,4, 5
ηνπ παξόληνο) εθηππώλνπκε ην εκθαληδόκελν απνδεηθηηθό.
Η δηαδηθαζία απηναπνγξαθήο όκσο δελ έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε Κ1-941/2012. πγθεθξηκέλα ε
απνγξαθείζα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ή λα απνζηείιεη ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ΓΔΜΗ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή έσο ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2012
πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ απαηηνύκελσλ θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθώλ ζπλνδεπηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ, όπσο απηά
εμεηδηθεύνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Κ1-941/2012 (βι. θαη εγθύθιην Κ1-1184/2012) καδί κε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο βεβαίσζεο απηναπνγξαθήο.
Η επηρείξεζε νθείιεη λα γλσξίδεη όηη:
 Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ (απηναπνγξαθήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ), απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη
βεβαηώζεσλ είλαη ε Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ ππόρξεν. Πξηλ από ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίσζεο ή πξηλ από
νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε θαηαρώξηζε, ε Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. νθείιεη λα αληηπαξαβάιεη θαη λα επηθπξώζεη νξηζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ
ππόρξενπ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηελ Μεξίδα ηνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. Η αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε ηα πξσηόηππα έγγξαθα ή ηα
αθξηβή αληίγξαθα απηώλ πνπ ν ππόρξενο έρεη πξνζθνκίζεη ή απνζηείιεη ζηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.
 Δάλ πξνθύςεη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απηναπνγξαθή, αιιά πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ εγγξάθσλ, δεηεζεί πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε ή απαηηεζεί κεηαγελέζηεξε θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ.,
πξέπεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα λα πξνζθνκηζηνύλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί πιένλ ε
εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΗ., ώζηε λα είλαη εθηθηέο ηόζν ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ όζν θαη νη κεηαγελέζηεξεο θαηαρσξίζεηο.
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Από ηελ νζόλε απηή, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο από ηνλ επηκειεηεξηαθό ρξήζηε (Δπηινγή 2, βι. ζει. 6
ηνπ παξόληνο), εθηππώλνπκε θαη παξαδίδνπκε ζηελ απνγξαθείζα εηαηξεία ην εκθαληδόκελν απνδεηθηηθό ηεο απνγξαθήο ηεο θαη
ΠΡΟΟΥΗ: Ο επηκειεηεξηαθόο ρξήζηεο πξίλ ηελ εθηύπσζε ηεο βεβαίσζεο ηεο απνγξαθήο, ειέγρεη ηελ νξζή θαηαβνιή ηνπ ηέινπο
θαηαρώξεζεο ην νπνίν ππελζπκίδνπκε όηη πξνθύπηεη από ην πιήζνο ησλ θαηαρσξηζζέλησλ αξρείσλ πνιιαπιαζηαζκέλν επί ην ηέινο
θαηαρώξηζεο ζην ΓΔΜΗ (10 επξώ). Π.Υ. αλ θαηαρσξηζζνύλ 5 αξρεία ην θόζηνο ππνινγίδεηαη ζηα 50 επξώ (5Υ10).
Δλεκεξώλνπκε ηελ απνγξαθείζα εηαηξεία όηη :
 Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ (απηναπνγξαθήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ), απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη
βεβαηώζεσλ είλαη ε Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ ππόρξεν. Πξηλ από ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίσζεο ή πξηλ από
νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε θαηαρώξηζε, ε Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. νθείιεη λα αληηπαξαβάιεη θαη λα επηθπξώζεη νξηζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ
ππόρξενπ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηελ Μεξίδα ηνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. Η αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε ηα πξσηόηππα έγγξαθα ή ηα
αθξηβή αληίγξαθα απηώλ πνπ ν ππόρξενο έρεη πξνζθνκίζεη ή απνζηείιεη ζηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.
 Δάλ πξνθύςεη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απηναπνγξαθή, αιιά πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ εγγξάθσλ, δεηεζεί πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε ή απαηηεζεί κεηαγελέζηεξε θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ.,
πξέπεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα λα πξνζθνκηζηνύλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί πιένλ ε
εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΗ., ώζηε λα είλαη εθηθηέο ηόζν ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ όζν θαη νη κεηαγελέζηεξεο θαηαρσξίζεηο.
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