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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

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 Υ.Α. Κ1-941/27-4-2012 (ΦΔΚ 1468/ Β/ 2012) θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Γηα ΑΕ: 

1. Τν ηζρύνλ Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο  (Γειαδή ην θαηαζηαηηθό ζύζηαζεο εάλ απηό δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί) θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο : 

 Tν πξαθηηθό ηεο Γ.Σ. (πνπ απνθάζηζε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ) καδί κε  

 Τν ηζρύνλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί, ζε εληαίν θείκελν, όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ). 

3. Τν Πξαθηηθό ηεο Γ.Σ. πνπ εμέιεμε ηα Μέιε ηνπ Ιζρύνληνο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

4. Τν Πξαθηηθό ηνπ Γ.Σ. γηα ηε ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα θαη γηα ηνλ νξηζκό λνκίκσλ εθπξνζώπσλ. 

5. Τν Πξαθηηθό ηνπ Γ.Σ. γηα νξηζκό ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ (εάλ ν νξηζκόο έγηλε ζε δηαθνξεηηθή από ηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε). 

6. Τν Πξαθηηθό ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο  Σπλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηνλ ηειεπηαίν Ιζνινγηζκό θαη εμέιεμε ηνπο ειεγθηέο ηεο επόκελεο ρξήζεο. 

7. Τν Πξαθηηθό ηεο ηειεπηαίαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

8. Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, ην ζρεηηθό έγγξαθν από ην νπνίν πξνθύπηεη ν ιόγνο ιύζεο (π.ρ. ηπρόλ 

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο Γ.Σ. γηα ηε ιύζε ηεο εηαηξείαο ή απόθαζε αλάθιεζεο αδείαο ή δηθαζηηθή απόθαζε) 

9. Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη θεξπρζεί ζε πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ε ζρεηηθή δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Γηα Ε.Π.Ε.: 

1. Τν ηζρύνλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ηεο ΔΠΔ ή (αλ απηό δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλν ην αξρηθό θαηαζηαηηθό θαη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

απηνύ). 

2. Τν Πξαθηηθό ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ απνθάζηζε ηελ ηειεπηαία θσδηθνπνίεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

3. Τν Πξαθηηθό ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηελ εθινγή δηαρεηξηζηώλ. 

4. Τν Πξαθηηθό ηειεπηαίαο ηαθηηθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. 

(Σεκείσζε : Τα 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. Τπρόλ πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηε ιύζε ηεο εηαηξείαο 

6. Τπρόλ δηθαζηηθή απόθαζε ή θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηώρεπζε. 
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ηελ Οζόλε απηή εκθαλίδνληαη ηα Βαζηθά ζηνηρεία (Δπσλπκίαο θαη Γηαθξηηηθνύ Τίηινπ) ηεο Δηαηξείαο πνπ πξόθεηηαη λα απνγξαθεί θαη :  

 

1. Αλ “ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ είλαη νξζά”, (δειαδή αλ δελ είλαη όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ 

εγθξηζεί από ην αξκόδην Δπηκειεηήξην) κε “θιηθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή, κεηαβαίλεηε ζηελ επόκελε νζόλε (ζει. 3) όπνπ κπνξείηε λα 

ζπκπιεξώζεηε ηα νξζά ζηνηρεία. 

 

Σεκείσζε: Αιιαγή «Ννκηθήο Μνξθήο» δελ επηηξέπεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλείηε κε ηελ Ννκηθή Μνξθή ηεο εηαηξείαο, απεπζπλζείηε 

ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ΓΔΜΗ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθεηε (ιίζηα Δπηκειεηεξίσλ), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζρεηηθόο έιεγρνο θαη λα ελεκεξσζείηε 

ζρεηηθά (βιέπε νδεγίεο θαη ζηε ζειίδα 3). 

 

2. Αλ “ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη νξζά”, κε “θιηθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή, κεηαβαίλεηε ζηελ κεζεπόκελε νζόλε (ζει. 4) 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. 

http://www.businessportal.gr/chambers.html
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ηελ Οζόλε απηή πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ηα νξζά ζηνηρεία ηεο Επσλπκίαο θαη ηνπ Δηαθξηηηθνύ ηίηινπ, σο εμήο  : 

 

πκπιεξώλνπκε όια ηα πεδία (Επσλπκίαο θαη Δηαθξηηηθνύ ηίηινπ) κε ηα νξζά ζηνηρεία, όπσο αθξηβώο απηά αλαγξάθνληαη ζην 

αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ θαη είλαη ήδε εγθεθξηκέλα από ην αξκόδην Επηκειεηήξην. 

 

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 ΓΕΜΗ (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 ΓΕΜΗ, ώζηε λα εκθαλίδεηε ε ζσζηή λνκηθή κνξθή θιπ). 

 

Με “θιηθ” ζηελ επηινγή, “Σπλέρεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναπνγξαθήο”, κεηαβαίλνπκε ζηελ επόκελε νζόλε (ζει. 4) 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. Σην πεδίν Αξ.ΜΑΔ : Καηαρσξνύκε νιόθιεξν ηνλ ηζρύνληα Αξ.ΜΑΕ [δειαδή θαηαρσξνύκε ηνλ πιήξε Αξηζκό θαηαρώξεζεο ηεο Α.Δ. ζηα Μεηξώα 
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ, ηεο αξκόδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (πξώελ Ννκαξρίαο)]  

 
2. Σηα Δπόκελα πεδία : Αθνύ επηιέμνπκε ηε Γ.Ο.Υ. ηεο Έδξαο, ην Ννκό θαη ην Γήκν ηεο Έδξαο (Καπνδηζηξηαθό ή Καιιηθξαηηθό, από ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο πνπ 

θαηά πεξίπησζε εκθαλίδνληαη), θαηαρσξνύκε ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (όπσο πξνθύπηνπλ από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό απηήο).  
Σε πεξίπησζε πνπ ζην θαηαζηαηηθό αλαθέξεηαη κόλν ν Γήκνο ηεο έδξαο, ζπκπιεξώλεηαη απηόο αλαιόγσο.  

Τα ινηπά ζηνηρεία δηεύζπλζεο ζπκπιεξώλνληαη κε βάζε ην Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί ε ηζρύνπζα αθξηβήο δηεύζπλζε 
ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία πξέπεη θαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή 
θαηά ηελ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο. 

 
3. Δπίζεο θαηαρσξνύκε :  

 Τν ηειέθσλν θαη ην Φαμ ηεο εηαηξείαο, ζε ζπλερόκελνπο 10 αξηζκνύο (π.χ. 2107234456) χωρίσ κενά διαχωριςτικζσ παφλεσ ή τελείεσ ή ςταυροφσ,  

 Τν θηλεηό ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα επηθνηλσλία (γηα λα είλαη δπλαηή ε απ’ επζείαο ελεκέξσζή ηνπο θαη κε SMS), ζε ζπλερόκελνπο 

10 αξηζκνύο (π.χ. 6946008844) χωρίσ διαχωριςτικζσ παφλεσ ή τελείεσ ή ςταυροφσ 

 Τν e-mail ηεο εηαηξείαο θαη  

 Τελ πιήξε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο (πχ. http://www.businessportal.gr), σο θαη ηελ πιήξε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ πνπ 

έρεη ε επηρείξεζε (εθόζνλ αζθεί θαη ειεθηξνληθό εκπόξην), ειςάγουμε το πλήρεσ url τησ ιςτοςελίδασ (πχ. http://www.businessportal.gr/shop). 

http://www.businessportal.gr/
http://www.businessportal.gr/shop
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1. ην πεδίν «Ηκεξνκελία ύζηαζεο» :   

 Γηα ηηο ΑΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ην 1986 θαηαρσξνύκε ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην ΦΕΚ (η.ΑΕ & 

ΕΠΕ) θαη 

 Γηα ηηο ΑΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά ην 1986, θαηαρσξνύκε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο ζην ΜΑΕ ηεο Ννκαξρίαο. 

2. Σα πεδία «Δηάξθεηα», «θνπόο», «Οηθνλνκηθό Έηνο»(δειαδή δηάξθεηα Εηαηξηθήο Υξήζεο) : Σπκπιεξώλνληαη κε βάζε ηα 

νξηδόκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 

3. ην πεδίν «Επηκειεηήξην/ Φνξέαο Εγγξαθήο»: Δπηιέγεηαη ην Δπηκειεηήξην 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 Επηκειεηεξίνπ/ Φνξέα»: θαηαρσξνύκε αληίζηνηρν αξηζκό Μεηξώνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα, πνπ 

έρεη απνδνζεί ζηελ εηαηξεία. 

5. ην πεδίν «Σκήκα Επηκειεηεξίνπ/ Φνξέα»: θαηαρσξνύκε αληίζηνηρν Τκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (π.ρ. Δκπνξηθό, Μεηαπνηεηηθό, 

Υπεξεζηώλ θιπ) πνπ έρεη θαηαηαγεί ε εηαηξεία ή ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Φνξέα (αλ ππάξρεη). 

6. ην πεδίν «Αξκόδηα Τπεξεζία ΓΕΜΗ»: Δπηιέγνπκε από ηνλ ζρεηηθό πίλαθα ηελ αξκόδηα Υπεξεζία 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. Σε πεξίπησζε πνπ από ην ηειεπηαίν Πξαθηηθό Γ.Σ. πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία είλαη κνλνκεηνρηθή θαη κόλν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κεηά ηελ 

επηινγή «ΝΑΙ», ζπκπιεξώλεηαη θαη ην ΑΦΜ ηνπ κνλαδηθνύ κεηόρνπ. 

 

2. ην Πεδίν «Ύςνο Κεθαιαίνπ»: Σπκπιεξώλνπκε ην Ύςνο ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, όπσο πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη 

πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο (όπσο παξνπζηάδνληαη θαη 

παξαθάησ)  

 

3. ηα Πεδία «Είδνο κεηνρώλ»: Σπκπιεξώλνπκε ην είδνο ησλ κεηνρώλ όπσο πξνθύπηεη από ην ηειεπηαίν Πξαθηηθό Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο 

Δηαηξείαο (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπκκεηείραλ ζε απηή ην ζύλνιν ησλ κεηόρσλ ή όηη αλαθέξεηαη ζην Πξαθηηθό πνηνη ζπκκεηείραλ θαη πνηνη 

απνπζίαδαλ). 
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ηα Πεδία «Δηάξθεηα Θεηείαο Δ», «Άξζξν θαηαζηαηηθνύ πεξί ζεηείαο Δ», «Αξηζκόο Μειώλ Δ», «Άξζξν θαηαζηαηηθνύ 

πεξί Αξηζκνύ Μειώλ Δ» : Σπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία απηά όπσο πξνθύπηνπλ από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο  

 



 
8 

 

 
 

ηα Πεδία πνπ αθνξνύλ ηα «ηνηρεία εθινγήο θαη ζπγθξόηεζεο Δ ζε ζώκα- ρνξήγεζε δηθαησκάησλ εθπξνζώπεζεο» θαηαρσξνύκε :  

 Τελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΣ πνπ εμέιεμε ην ηξέρνλ ΓΣ θαη  

 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΣ. 

Σηε ζπλέρεηα θαηαρσξνύκε :  

 Tε «Θεηεία ηνπ εθιεγέληνο (ηξέρνληνο) ΓΣ», «Αξηζκόο Μειώλ ΓΣ», «Άξζξν θαηαζηαηηθνύ πεξί Αξηζκνύ Μειώλ ΓΣ» :  

 Τελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ (γηα ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα θαη νξηζκό εθπξνζώπσλ) θαη   

 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ θαη  
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 Σπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε αλαθνίλσζε γηα ην ΓΣ θαη  

 Αλ δελ ππάξρεη ην ΦΔΚ ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο (πνπ ππνβιήζεθε ην ΓΣ ζηε Ννκαξρία/ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα) ή 

ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο γηα ην ηζρύνλ ΓΣ. 

ηα Πεδία πνπ αθνξνύλ ηα «Υνξήγεζε Δηθαησκάησλ εθπξνζώπεζεο (αλ έγηλε κε κεηαγελέζηεξν πξαθηηθό)» θαηαρσξνύκε :  

 Τελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ (γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ) θαη   

 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ θαη  

 Σπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε αλαθνίλσζε γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ ηνπ ΓΣ θαη  

 Αλ δελ ππάξρεη ην ΦΔΚ ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο (πνπ ππνβιήζεθε ην πξαθηηθό ηνπ ΓΣ ζηε Ννκαξρία/ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα) ή ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ ηνπ ΓΣ. 
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ηελ νζόλε απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ πξώην Πίλαθα ε “ΤΝΘΕΗ ηνπ Δ” θαη κε “θιίθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή, κπνξνύκε :  

 λα δηαγξάςνπκε θάπνην κέινο από ην ηζρύνλ ΓΣ. 

 λα επεμεξγαζζνύκε, δηνξζώλνληαο ηα ηπρόλ ιαλζαζκέλα ή ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά πεδία (ηνπ πίλαθα) γηα θάζε κέινο ηνπ ηζρύνληνο ΓΣ θαη  

 λα πξνζζέζνπκε ηα κέιε ηνπ ηζρύνληνο ΓΣ (πνπ ηπρόλ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα), θαηαρσξώληαο ηα δεηνύκελα γηα θάζε κέινο ΓΣ 

ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα πνπ ζα εκθαληζζεί(όπσο ν θαησηέξσ), έηζη ώζηε λα έρνπκε ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ ηζρύνληνο ΓΣ. 

 

Επίζεο ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα πνπ εκθαλίδνληαη νη “Εθπξόζσπνη Εηαηξείαο πνπ δελ είλαη κέιε ζην Δ”, κε “θιίθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή 

κπνξνύκε :  

 λα δηαγξάςνπκε θάπνηνλ εθπξόζσπν θαη 

 λα πξνζζέζνπκε θάπνηνλ εθπξόζσπν (πνπ έρεη νξηζζεί από ην ΓΣ) θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα απηόλ, θαηαρσξώληαο ηα δεηνύκελα γηα θάζε 

εθπξόζσπν ζηνηρεία, έηζη ώζηε λα έρνπκε ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ κε κειώλ ΓΣ ηεο εηαηξείαο. 
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ηελ νζόλε απηή θαηαρσξνύκε ή αλεβάδνπκε ζηα αληίζηνηρα πεδία :  

 Τελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΣ πνπ δηακόξθσζε ή θσδηθνπνίεζε ην Καηαζηαηηθό θαη  

 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΣ. 

Δπίζεο :  

 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ ηζρύνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη  

 Σπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε αλαθνίλσζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε/ θσδηθνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη  

 Αλ δελ ππάξρεη ην ΦΔΚ ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο (πνπ ππνβιήζεθε ην Πξαθηηθό ηεο Γ.Σ. θαη ην θσδηθνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθό ζηε Ννκαξρία/ Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα) ή ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε/ 

θσδηθνπνίεζε. 
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ηελ νζόλε απηή θαηαρσξνύκε ζηα αληίζηνηρα πεδία :  

 Τα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε πνπ αθνξά ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο εγθεθξηκέλνο από Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 Τνλ αξηζκό θαη ην έηνο ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο 

 Αλ δελ ππάξρεη ην ΦΔΚ ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο (πνπ ππνβιήζεθε ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο ζηε Ννκαξρία/ 

Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα) ή ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο γηα ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκό. 

Επίζεο θαηαρσξνύκε ή αλεβάδνπκε ζηα αληίζηνηρα πεδία :  

 Τελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, πνπ ελέθξηλε ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκό θαη   

 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΣ θαη. 

 Σπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηαρώξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο ΓΣ πνπ ελέθξηλε ηνλ 

ηειεπηαίν ηζνινγηζκό θαη  
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 Αλ δελ ππάξρεη ην ΦΔΚ ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο (πνπ ππνβιήζεθε ην Πξαθηηθό ηεο Γ.Σ. ζηε Ννκαξρία/ 

Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα) ή ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο. 

Σέινο πξνζζέηνπκε ή δηαγξάθνπκε : Σηνηρεία γηα ηνπο Διεγθηέο ηεο επόκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο (αλ έρνπλ εθιεγεί από ηε ΓΣ). 
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ηελ νζόλε απηή θαηαρσξνύκε ή αλεβάδνπκε ζηα αληίζηνηρα πεδία :  

 Τα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ιύζε, ζέζε ζε εθθαζάξηζε, πηώρεπζε (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα)  

 Τν ιόγν ιύζεο (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα) θαη  

 Αλεβάδνπκε ην θείκελν ηνπ εγγξάθνπ (π.ρ. Πξαθηηθνύ ΓΣ θιπ), από ην νπνίν πξνθύπηεη ν ιόγνο ιύζεο. 

 Δθόζνλ ιύζεθε κε δηθαζηηθή απόθαζε ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ηεο θαη  

 Σην επόκελν πεδίν ζπκπιεξώλεηαη ην Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ δηθαζηηθή απόθαζε (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα) . 

Επίζεο πξνζζέηνπκε ή δηαγξάθνπκε :  

 Σηνηρεία γηα ηνλ ή ηνπο Δθθαζαξηζηέο  

 Σηνηρεία (ΑΦΜ) γηα ηνλ ζύλδηθν πηώρεπζεο (αλ ε εηαηξεία είλαη ζε Πηώρεπζε) 

 Σηνηρεία (ΑΦΜ) κεζνιαβεηή (αλ ε εηαηξεία είλαη δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ζε Πηώρεπζε) θαη ηνλ αξηζκό ηεο απόθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ην 

Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ δηθαζηηθή απόθαζε (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα). 
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Από ηελ νζόλε απηή, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο εθηππώλνπκε θαη παξαδίδνπκε ζηελ απνγξαθείζα 

εηαηξεία ην εκθαληδόκελν απνδεηθηηθό ηεο απνγξαθήο ηεο θαη  

Ελεκεξώλνπκε ηελ απνγξαθείζα εηαηξεία όηη :  

 Δθόζνλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ζα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία ΓΔΜΗ, δελ είλαη ζεσξεκέλα σο αθξηβή αληίγξαθα 

ησλ θαηαρσξηζκέλσλ θαη ηεξνπκέλσλ από ηελ αξκόδηα αξρή, ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο 

όηη απηά είλαη αιεζή, αθξηβή θαη όκνηα κε ηα ηεξνύκελα από ηελ αξκόδηα αξρή. 

 Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ (απηναπνγξαθήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ), απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ είλαη ε Υπεξεζία 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.Ε.ΜΗ. νθείιεη λα αληηπαξαβάιεη θαη λα επηθπξώζεη νξηζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππόρξενπ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηελ Μεξίδα ηνπ ζην Γ.Ε.ΜΗ. Η αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε ηα πξσηόηππα έγγξαθα ή ηα 

αθξηβή αληίγξαθα απηώλ πνπ ν ππόρξενο έρεη πξνζθνκίζεη ή απνζηείιεη ζηελ Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.  

 Εάλ 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.Ε.ΜΗ., 

πξέπεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα λα πξνζθνκηζηνύλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί πιένλ ε 

εγγξαθή ζην Γ.Ε.ΜΗ., ώζηε λα είλαη εθηθηέο ηόζν ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ όζν θαη νη κεηαγελέζηεξεο θαηαρσξίζεηο. 

 


