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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Κ1−941 οικ.
(1)
Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α΄).
Β. Του ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄).
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (50 Α΄).
∆. Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας»
(297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως
τη διάταξη του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 18 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο
15 του ν. 4038/2012 (14 Α΄).
Ε. Του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστα−
σης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις» (90 Α΄).
ΣΤ. Του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και
ευθύνη» (141 Α΄).
Ζ. Του Π.∆. 397/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου
Εµπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (185 Α΄).

Η. Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄)
Θ. Του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονοµικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµί−
ας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτι−
κής και Μετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας−Θρακης σε Γενική Γραµµατεία
Μακεδονίας−Θρακης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας−Θρακης
και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιώτικης
Πολιτικής» (213 Α΄).
Ι. Του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί−
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι−
κών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (147 Α΄).
IΑ. Του Π.∆. 110/2011 (243 Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»
ΙΒ. Της υπ’ αριθµ. Υ13/24−11−2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (2740 Β΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισµό,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, ζ
και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 ως ισχύει
των οποίων η σύσταση (εφόσον πρόκειται για την ως
άνω περίπτωση β) ή η έναρξη οικονοµικής δραστηριό−
τητας (εφόσον πρόκειται για τις ως άνω περιπτώσεις
ζ και η) έγινε πριν τις 4/4/11 και δεν έχουν εγγραφεί
στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν µε αίτησή τους να ζητήσουν την
εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
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2. Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, µε ευθύνη
των νοµίµων εκπροσώπων του υπόχρεου της παραγράφου
1, ατελώς ηλεκτρονικά δια µέσου του διαδικτυακού τόπου
του Γ.Ε.ΜΗ. 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 απαι−
τούµενα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά, συνοδευτικά
και δικαιολογητικά έγγραφα, κατά την έννοια του άρθρου
5 παρ. 5 ν. 3419/2005, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Πα−
ράρτηµα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα αυτής για κάθε κατηγορία υπόχρεου
σε εγγραφή. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο προηγού−
µενο εδάφιο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή, χωρίς
να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Πρωτότυπα
ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται µε συ−
στηµένη 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.
3. Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπο−
βάλλει ηλεκτρονικά, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα στην
παράγραφο 2, την αίτησή του για την εγγραφή του στο
Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στα γραφεία της
κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία
διενεργεί την εγγραφή εφόσον προηγουµένως καταβλη−
θεί το σχετικό τέλος. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλ−
λονται και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση πρωτότυπα
νοµιµοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα
για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωµένα αντίγραφα
αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρε−
ου. Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονι−
κή µορφή, προκειµένου να καταχωριστούν στο ΓΕΜΗ.
4. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του υπόχρεου οι
καταστάσεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή,
προκειµένου για υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, έχει επέλθει
η λύση του και βρίσκεται αυτό στο στάδιο της εκκα−
θάρισης, πρέπει να υποβληθούν και τα στοιχεία του
δευτέρου εδαφίου της ως άνω περίπτωσης καθώς και
τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω
στοιχεία και καταστάσεις.
5. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέ−
πονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου,
εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
µπορεί να τους καλεί, εντός 5 µηνών από την παρέλευ−
ση των προθεσµιών της παραγράφου 3 του άρθρου 2, να
επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στη
µερίδα τους. Παράλειψή τους να ανταποκριθούν στην πρό−
σκληση της αρµόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον δεν έχουν
ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες των παραγράφων 2 και
3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται παράλειψη εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του
ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αν σχετική
πρόσκληση δεν απευθυνθεί, θεωρούνται εγγεγραµµένοι
στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσµίας του πρώ−
του εδαφίου της παρούσας παραγράφου και διορθώσεις
των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 3419/2005.

Άρθρο 2|
Προθεσµίες υποβολής αίτησης εγγραφής
1. Για τους υπόχρεους της περίπτωσης β’ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, η προθεσµία υποβολής ορίζεται ως εξής:
α) Οι ανώνυµες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης, οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες
υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσµίας 60
ηµερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β) Οι αστικοί συνεταιρισµοί, στους οποίους περι−
λαµβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί,
υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσµίας 20
ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της λήξης της
προθεσµίας της αµέσως προηγούµενης περίπτωσης.
2. Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στην περίπτωση β’ της προ−
ηγουµένης παραγράφου.
3. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις
ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως
4 του άρθρου 1, εντός προθεσµίας 60 ηµερών, η οποία
αρχίζει από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας της
προηγουµένης παραγράφου.
4. Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο
Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός
της τασσόµενης κατά περίπτωση προθεσµίας, επιβάλ−
λονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου
17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
µε την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.
5. Μετά την παρέλευση των προθεσµιών που προβλέ−
πονται στις παράγραφους 1 έως 3 αποκλειστικά αρµόδια
για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι
η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρµόδια για τον υπόχρεο
στον οποίο αφορά το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση. Για
τον ως άνω σκοπό οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. µπορούν να
ζητούν από τις Αρχές, που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία
της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακα−
λούν και να διαβιβάζουν τα δεδοµένα που αφορούν
στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειµένου αυτά
να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Πριν από την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίω−
σης ή πριν οποιαδήποτε µεταγενέστερη καταχώριση η
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αντιπαραβάλει και να επι−
κυρώσει οριστικά τα στοιχεία του υπόχρεου που έχουν
καταχωρισθεί στην Μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα
µε το άρθρο 1 της παρούσας.
7. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιη−
τικά ή βεβαιώσεις ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω
καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προσκοµιστεί
τα ψηφιοποιηµένα αντίγραφα και πρωτότυπα ή επικυ−
ρωµένα αντίγραφα των απαιτούµενων κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγ−
γράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 3
Υποβολή λοιπών αιτήσεων καταχώρισης
1. Οι αιτήσεις καταχώρισης των νοµικών γεγονότων,
δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων των υπό−
χρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλονται εντός
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των προθεσµιών που ορίζονταν για την υποβολή αυτών
στα Βιβλία ή Μητρώα της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον
η προθεσµία αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα.
2. Εάν η σχετική προθεσµία υπερβαίνει τον ένα µήνα
ή δεν ορίζεται, οι αιτήσεις καταχώρισης υποβάλλονται
µέσα σε ένα µήνα από την γέννηση της σχετικής υπο−
χρέωσης υποβολής πράξης ή στοιχείου.
3. Οι αιτήσεις καταχώρισης των νοµικών γεγονότων,
δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων συνοδεύ−
ονται από τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογη−
τικά, συνοδευτικά και νοµιµοποιητικά έγγραφα σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα µήνα µετά από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράρτηµα
Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται
Α) Εάν ο υπόχρεος είναι ανώνυµη εταιρεία
1. Οι ανώνυµες εταιρείες υποβάλλουν τα παρακάτω:
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 − αριθ−
µός και είδη µετοχών − ονοµαστική αξία µετοχής/µε−
τοχών)
IV. Στοιχεία έδρας (∆ήµος και ∆/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 ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου της (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο
του καταστατικού)
IX. Τον αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή των εκκαθαρι−
στών της εφόσον συντρέχει περίπτωση
XII. Τον αριθµό των µελών του ισχύοντος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της.
XIII. Τους Α.Φ.Μ. και την ιδιότητα των µελών του ισχύο−
ντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της καθώς και την ιδιότητα
αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή µεµονωµένα.
XIV. Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής κα−
θώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού
ή µεµονωµένα.
XV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύ−
σης(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)
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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, εφό−
σον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυ−
τών 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 τροπο−
ποίηση του καταστατικού.
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό
έχει διαµορφωθεί σε ενιαίο κείµενο και έχει καταχωρι−
σθεί και τηρείται από την αρµόδια αρχή.
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση
αρµοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύ−
πτουν 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 υποβάλ−
λεται 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 παρατετα−
µένου τεχνικού προβλήµατος του διαδικτυακού τόπου
του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των
εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντί−
γραφα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου.
Β) Εάν ο υπόχρεος είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευ−
θύνης
1. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης υποβάλλουν
τα παρακάτω:
I. Το αρµόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρω−
τοδικείο
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 µερι−
δίων −ονοµαστική αξία µεριδίου)
V. Στοιχεία έδρας (∆ήµος και ∆/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 ηµερο−
µηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους καθώς και
την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή µε−
µονωµένα.
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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 προβλέ−
πεται 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 λύ−
σης(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, εφό−
σον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυ−
τών 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 ισολο−
γισµοί χρήσης 2010 και 2011.
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό
έχει διαµορφωθεί σε ενιαίο κείµενο και έχει καταχωρι−
σθεί και τηρείται από την αρµόδια αρχή.
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση
αρµοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύ−
πτουν 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 υποβάλ−
λεται 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 παρατετα−
µένου τεχνικού προβλήµατος του διαδικτυακού τόπου
του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των
εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντί−
γραφα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου.
Γ) Εάν ο υπόχρεος είναι Οµόρρυθµη ή Ετερόρρυθµη
Εταιρεία
1. Οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες υπο−
βάλλουν τα παρακάτω:
I. Το αρµόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρω−
τοδικείο
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 µερι−
δίων −ονοµαστική αξία µεριδίου)
V. Στοιχεία έδρας (∆ήµος και ∆/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 ετερόρ−
ρυθµων εταίρων
XI. Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ηµεροµη−
νία 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 προβλέ−
πεται 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 καταχωρι−
σθεί και τηρείται από την αρµόδια αρχή.
Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαµορφωθεί σε ενι−
αίο 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 υποβάλ−
λεται 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 παρατετα−
µένου τεχνικού προβλήµατος του διαδικτυακού τόπου
του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των
εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντί−
γραφα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου.
∆) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικο−
νοµικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) µε καταστατική έδρα στην
Ελλάδα
1. Οι Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Οικονοµικού Σκοπού των οποί−
ων η έδρα έχει ορισθεί µε τη σύµβαση σύστασής τους
στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα παρακάτω:
• Το αρµόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρω−
τοδικείο
• Τον Αριθµό Μητρώου Πρωτοδικείου (αριθµό κατα−
χώρισης στο ειδικό βιβλίο)
• Την επωνυµία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως
αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
• Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Οµίλου
• Το σκοπό του Οµίλου, όπως αυτός αναγράφεται στη
σύµβαση σύστασης του Οµίλου
• Τη διάρκεια του Οµίλου (από – έως), εφόσον αυτός
προβλέπεται στη σύµβαση σύστασης του Οµίλου
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• Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως),
όπως αυτή προβλέπεται στη σύµβαση σύστασης του
Οµίλου
• Εφόσον οι εταίροι του Οµίλου είναι φυσικά πρόσω−
πα, τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτούς
• Εφόσον οι εταίροι του Οµίλου είναι νοµικά πρόσωπα,
τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
• Τον αριθµό των διαχειριστών, όπως αυτός προβλέ−
πεται από το σχετικό άρθρο της σύµβασης σύστασης
του Οµίλου
• Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Οµίλου
είναι φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών)
• Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του Οµίλου
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
• Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, φυ−
σικά ή νοµικά πρόσωπα, εάν τα πρόσωπα αυτά εκπρο−
σωπούν τον Όµιλο από κοινού ή µεµονωµένα
• Μνεία εάν ο Όµιλος έχει λυθεί, µε αναφορά του λό−
γου 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)
• Εφόσον ο Όµιλος έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ. καθενός
από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω,
καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν
τον Όµιλο από κοινού ή µεµονωµένα
• Την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της θητείας των
διαχειριστών ή εκκαθαριστών του Οµίλου, εφόσον αυτή
προβλέπεται στη σύµβαση σύστασης του Οµίλου
• Τους αριθµούς και τις ηµεροµηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ−
ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία δηµοσιεύθηκαν σχετικές ανα−
κοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
• Τον αριθµό και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
σύστασης του Οµίλου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Η ισχύουσα σύµβαση σύστασης του Οµίλου, όπως
αυτή έχει διαµορφωθεί σε ενιαίο κείµενο και έχει κατα−
χωρισθεί και τηρείται 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 υποβάλ−
λεται σύµφωνα µε την διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του Οµίλου 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 παρατετα−
µένου τεχνικού προβλήµατος του διαδικτυακού τόπου
του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των
εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντί−
γραφα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου.
Ε) Εάν ο υπόχρεος είναι αστικός, αλληλοασφαλιστικός
και πιστωτικός συνεταιρισµός
Οι αστικοί, αλληλοασφαλιστικοί και πιστωτικοί συνε−
ταιρισµοί υποβάλλουν τα παρακάτω:
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I. Το αρµόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Ει−
ρηνοδικείο
II. Τον Αριθµό Μητρώου Ειρηνοδικείου (αριθµό κατα−
χώρισης στο ειδικό βιβλίο)
III. Την επωνυµία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως
αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
IV. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων του Συνεταιρι−
σµού
V. Το σκοπό του Συνεταιρισµού, όπως αυτός αναγρά−
φεται στο καταστατικό του
VI. Τη διάρκεια του Συνεταιρισµού (από – έως), όπως
αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρι−
σµού
VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως)
VIII. Τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων και την
αξία τους
IX. Μνεία της έκτασης ευθύνης των συνεταίρων, όπως
αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστα−
τικού του Συνεταιρισµού και της κατηγορίας του Συνε−
ταιρισµού σε σχέση µε την ευθύνη των συνεταίρων
X. Τον αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του
καταστατικού του Συνεταιρισµού
XI. Εφόσον τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι
φυσικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών
XII. Εφόσον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι νο−
µικά πρόσωπα, τους Α.Φ.Μ. αυτών καθώς και τον Α.Φ.Μ.
του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορι−
σθεί ως αντιπρόσωποί τους
XIII. Μνεία εάν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εκπροσωπούν τον Συνεταιρισµό από κοινού ή µεµο−
νωµένα
XIV. Τη διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου, όπως αυτή προβλέπεται στο κατα−
στατικό του Συνεταιρισµού
XV. Μνεία εάν ο Συνεταιρισµός έχει λυθεί, µε αναφορά
του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνελεύ−
σεως του Συνεταιρισµού, παρέλευση του χρόνου διαρ−
κείας 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)
XVI. Εφόσον ο Συνεταιρισµός έχει λυθεί, τους Α.Φ.Μ
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, όταν αυτό ενερ−
γεί την εκκαθάριση του Συνεταιρισµού ή, κατά περί−
πτωση, τους Α.Φ.Μ. καθενός από τους εκκαθαριστές,
όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν
τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ή, κατά περίπτωση,
οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν το Συνεταιρισµό από
κοινού ή µεµονωµένα
XVII. Την ηµεροµηνία και το φύλλο της εφηµερίδας
στην οποία έχουν δηµοσιευθεί ο ισολογισµός και οι
λογαριασµοί χρήσης 2010 και 2011
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισµού, όπως
αυτό έχει διαµορφωθεί σε ενιαίο κείµενο και έχει κα−
ταχωρισθεί και τηρείται από την αρµόδια αρχή.
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρ−
µοδίου οργάνου του Συνεταιρισµού, από τα προκύπτουν
τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και
τηρούνται από την αρµόδια αρχή.
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Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρηµένα ως
ακριβή αντίγραφα των καταχωρισµένων και τηρουµένων
από την αρµόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλ−
λεται σύµφωνα µε την διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του Οµίλου 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 παρατετα−
µένου τεχνικού προβλήµατος του διαδικτυακού τόπου
του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των
εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντί−
γραφα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου.
Στ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική
Εταιρία (Ε.Σ.Ε.)
1. Η Ε.Σ.Ε. υποβάλλει τα παρακάτω:
I. Τον Αριθµό Μητρώου της, κατά το σύστηµα της
ανώνυµης εταιρείας
II. Την επωνυµία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως
αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
III. Την έδρα και τη δ/νση γραφείων της
IV. Το σκοπό της, όπως αυτός αναγράφεται στο κα−
ταστατικό
V. Τη διάρκεια της υπάρξεως της, όπως προβλέπεται
στο καταστατικό της
VI. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως)
VII. Το κεφάλαιο, τον αριθµό των µεριδίων που αντι−
προσωπεύουν αυτό και την ονοµαστική τους αξία
VIII. Εφόσον τα µέλη της Ε.Σ.Ε. είναι φυσικά πρόσωπα,
τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
IX. Εφόσον τα µέλη της Ε.Σ.Ε. είναι νοµικά πρόσωπα,
τον Α.Φ.Μ. καθενός από αυτά
X. Σε περίπτωση προβλέψεως διευθυντικού οργάνου
(δυαδικό σύστηµα) ή, κατά περίπτωση διοικητικού ορ−
γάνου (µονιστικό σύστηµα), τον αριθµό των µελών του
διευθυντικού ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργά−
νου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο
του καταστατικού της Ε.Σ.Ε.
XI. Εφόσον τα µέλη του διευθυντικού οργάνου ή, κατά
περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι φυσικά πρό−
σωπα, τους Α.Φ.Μ. τους
XII. Εφόσον µέλη του διευθυντικού οργάνου, ή κατά
περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι νοµικά πρό−
σωπα, τους Α.Φ.Μ. τους καθώς και τον Α.Φ.Μ. του φυ−
σικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως
αντιπρόσωποί τους
XIII. Τον αριθµό των µελών του διευθυντικού οργάνου
ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτός
προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού
της Ε.Σ.Ε.
XIV. Τη διάρκεια της θητείας των µελών των µελών
του διευθυντικού, ή κατά περίπτωση του διοικητικού
οργάνου, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της
Ε.Σ.Ε.
XV. Μνεία εάν η Ε.Σ.Ε. έχει λυθεί, µε αναφορά του λό−
γου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της
Ε.Σ.Ε., παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπε−
ται στο καταστατικό, µείωση των µελών της Ε.Σ.Ε. κάτω

από το όριο που ορίζει ο Κανονισµός 1435/2003, ή κήρυ−
ξή 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)
XVI. Εφόσον η Ε.Σ.Ε. έχει λυθεί, τα στοιχεία ταυτό−
τητας 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 έν−
δειξη εάν τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ή, κατά
περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Ε.Σ.Ε.
από κοινού ή µεµονωµένα
XVII. 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
XVIII. Τους αριθµούς και τις ηµεροµηνίες των Φ.Ε.Κ./
ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν δηµοσιευθεί οι
σχετικές ανακοινώσεις για τα ανωτέρω στοιχεία
XIX. Τον αριθµό και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κατα−
χώρισης της Ε.Σ.Ε, στα οικεία Μητρώα,
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της Ε.Σ.Ε., 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 Ε.Σ.Ε., από τα προκύπτουν τα υπό
1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί 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 υποβάλ−
λεται σύµφωνα µε την διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της Ε.Σ.Ε. 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 παρατετα−
µένου τεχνικού προβλήµατος του διαδικτυακού τόπου
του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των
εγγράφων, ο υπόχρεος συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντί−
γραφα σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου.
Ζ) Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που ανα−
φέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L.
65), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 της Οδηγίας
2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος − µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστή−
µατα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ηµεδαπή.
1. Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει τα παρα−
κάτω ως προς τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που
διατηρεί στην ηµεδαπή:
I. Τον Αριθµό Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ),
εφόσον της είχε αποδοθεί
II. Το Μητρώο στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φά−
κελος µε µνεία και του αριθµού εγγραφής της σε αυτό
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III. Την επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας,
εφόσον είναι διαφορετική από αυτήν του υποκαταστή−
µατος
IV. Την επωνυµία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως
αναγράφεται στην απόφαση σύστασης του υποκατα−
στήµατος της αλλοδαπής εταιρείας
V. Την ταχυδροµική διεύθυνση του υποκαταστήµατος
VI. Το αντικείµενο εργασιών του υποκαταστήµατος
VII. 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.
VIII. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύ−
σης (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)
IX. 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
X. Σε περίπτωση που το υποκατάστηµα είναι σε κα−
τάσταση 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
XI. Τους αριθµούς και τις ηµεροµηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ−
ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δηµοσιεύθηκαν σχετικές ανα−
κοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία
XII. Τον αριθµό και την ηµεροµηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ
& ΓΕΜΗ που δηµοσιεύθηκε η απόφαση εγκατάστασης
του υποκαταστήµατος, εφόσον εκδόθηκε
XIII. Τον αριθµό και την ηµεροµηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ
& ΓΕΜΗ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η τελευταία τροπο−
ποίηση του καταστατικού.
2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό
έχει διαµορφωθεί σε ενιαίο κείµενο και έχει καταχωρι−
σθεί και τηρείται από την αρµόδια αρχή.
• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση
αρµοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύ−
πτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί
και τηρούνται από την αρµόδια αρχή, θεωρηµένα και
σε επίσηµη µετάφραση
• Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει
καταχωρισθεί και τηρείται από την αρµόδια αρχή, ανα−
φορικά µε τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία
στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρία δε διαλύθηκε
ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
• Τη συµβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισµού
πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εται−
ρείας στην Ελλάδα.
Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρηµένα ως
ακριβή αντίγραφα των καταχωρισµένων και τηρουµένων
από την αρµόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλ−
λεται 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.
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Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση
εγγραφής σύµφωνα µε την διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταµένου τε−
χνικού 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.
Η). Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που έχει
έδρα σε τρίτη χώρα και νοµική µορφή ανάλογη µε εκεί−
νη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην πε−
ρίπτωση Ζ΄, ως προς τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία
που διατηρούν στην ηµεδαπή
1. Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει ως προς
τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρεί στην
ηµεδαπή τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση
Ζ’ και επιπλέον
I. Την νοµική µορφή της εταιρίας
II. Την έδρα της εταιρίας
III. Το αντικείµενο της εταιρίας
IV. Το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου
V. Το δίκαιο του κράτους από το οποίοι διέπεται η
εταιρία
VI. απόφαση εποπτικής αρχής για εγκατάσταση υπο−
καταστήµατος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται από
την ειδικότερη νοµοθεσία
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση και το Παράρτηµα το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής να δηµοσιευτούν
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 27 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. 3635
(2)
Αυτοδίκαιη µεταφορά των οργανικών θέσεων και του
προσωπικού του Ινστιτούτου Αστροσωµατιδιακής
Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη−
νών (Ε.Α.Α.) στο Ν.Π.∆.∆. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυ−
σικών Επιστηµών “∆ηµόκριτος”» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “∆”)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τε−
χνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει σήµερα,
β. των παρ. 1, 7 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012
«Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες
επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συ−
νεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α΄ 40),
γ. του Π.∆. 62/86 «Οργανισµός του Εθνικού Αστεροσκο−
πείου Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 21), όπως έχει τροποποιηθεί µε το
Π.∆. 258/99 (ΦΕΚ Α΄ 212) και το Π.∆. 246/03 «Ενοποίηση του
Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης
και Αστροσωµατιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» µε
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (ΦΕΚ: Α΄ 222),
δ. του άρθρου 5, παρ. 3 της Πράξης Νοµοθετικού Πε−
ριεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρ−
µογής του ν. 4024/2011 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 268).
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2. Την υπ’ αριθµ. 22751 (ΦΟΡ) 1723/21−12−2005 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, και
Ανάπτυξης, µε θέµα «Σύσταση 26 (είκοσι έξι) οργανικών
θέσεων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου
Χρόνου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατ’ εφαρ−
µογή του Π.∆. 164/04».

5. Το άρθρο 4 του Π.∆. 24/2010 «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
6. Τα Π.∆. 21/7.3.2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ−
γών» και 22/7.3.2012 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γού» (ΦΕΚ Α΄ 47).
7. Το πρακτικό της 1064ης /16.3.2012 συνεδρίασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.
8. Την 722/27.3.2012 απόφαση του Προέδρου του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, διαπιστώνουµε:
Την αυτοδίκαιη µεταφορά του πάσης φύσεως µονίµου
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικού, καθώς και των ερευνητών επί θητεία
του Ν.Π.∆.∆. «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (Ε.Α.Α.) που
κατά τη δηµοσίευση του ν. 4051/2012 κατέχουν οργανικές
θέσεις στο εν λόγω Ν.Π.∆.∆. και υπηρετούν στο Ινστιτούτο
Αστροσωµατιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», µε ταυτόχρονη
µεταφορά των οργανικών θέσεων που κατέχουν και µε την
ίδια σχέση εργασίας στο Ν.Π.∆.∆. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος»,
διατηρώντας όλα τα δικαιώµατα τους, ως εξής:

3. Το άρθρο 2 του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµµατεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής’ (ΦΕΚ: Α΄ 213).
4. Το Άρθρο 8 του Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ:
Α΄ 221).
1. Μόνιµο Ερευνητικό Προσωπικό
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α∆Τ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Μπελιάς Αναστάσιος

Ιωάννης

Χ 356824

ΠΕ

Ερευνητής Β΄ Βαθµίδας

2

Σταυρόπουλος Γεώργιος

∆ηµήτριος

Σ 544573

ΠΕ

Ερευνητής Β΄ Βαθµίδας

Α∆Τ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Τ 795536

ΠΕ

Ερευνητής Γ΄ Βαθµίδας

2. Ερευνητής επί θητεία
α/α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Αναγνώστου Γεώργιος

Νικόλαος

3. Προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α∆Τ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

Τσαγκλή Σταυρούλα

Πέτρος

Ν 345645

ΠΕ

Ειδικών Τεχνικών
Φυσικός
Επιστηµόνων

2

∆αρσακλής Αντώνιος

Σπυρίδων

Ν 472581

∆Ε

∆ιοικητικού
Λογιστικού

Εργατοτεχνίτης

3

Βουγιούκας Άγγελος

Θεόδωρος

Ι 948825

∆Ε

Τεχνικών

Εργατοτεχνίτης

4

Κισκήρας Ιωάννης

Ιάσωνας

Ν 470380

∆Ε

Τεχνικών

Ηλεκτρονικός

5

Κώστογλου Αντώνιος

Νικόλαος

Λ 155688

∆Ε

Τεχνικών

Τεχνικός Η/Υ

6

Μπάκου Σοφία

Ιωάννης

Ρ 922892

ΥΕ

Προσωπικού
Καθαριότητας

Καθαρίστρια

(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε 12646/3.5.2012).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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